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EDITORIAL 
 

O XI Encontro Integrado de Psicologia realiza-se em um momento importante 

da história da Faculdade de Psicologia da PUC Minas e do Curso de Psicologia da PUC 

Minas São Gabriel. A Faculdade de Psicologia da PUC Minas (FAPSI) comemora os seus 

60 anos de existência, com significativas contribuições para a Psicologia brasileira. 

Exprime, nessas seis décadas, a tradição e a qualidade de ensino oferecido por esta 

instituição, bem como sinaliza, em sintonia com a sociedade e a Universidade, a 

relevância da inovação, impulso necessário à revitalização do conhecimento e das 

práticas científica, profissional e pedagógica. Ao mesmo tempo, o Curso de Psicologia 

da PUC Minas São Gabriel experimenta a sua maioridade, conquistada em 2018, e se 

prepara para celebrar duas décadas de existência, dedicadas à formação de 

psicólogas e psicólogos comprometidos com a sociedade e com o desenvolvimento da 

psicologia como ciência e profissão. Trata-se, certamente, de um curso que 

amadurece, embora mantenha seu espírito jovial, renovando-se constantemente e 

promovendo avanços pautados em reflexões críticas e éticas sobre a 

contemporaneidade. 

Ao se debater, no XI Encontro Integrado de Psicologia, a temática da “Clínica 

Contemporânea: os desafios da gestão e do cuidado”, reitera-se o compromisso de 

ampliar a discussão acerca das questões clássicas e emergentes que cingem a 

formação, as práticas de profissionais e pesquisadores(as) em Psicologia. A temática 

insta a um diálogo que ultrapassa as fronteiras disciplinares e institucionais. “Gestão” 

e “cuidado”, noções caras à formação de profissionais, articulam-se e complementam-

se, convergindo na direção da construção de competências e habilidades 

indispensáveis aos fazeres em Psicologia. 

Os trabalhos que integram o presente caderno resultam de parcerias entre 

docentes, discentes, profissionais, pesquisadores e outros atores que se 

prontificaram a articular e analisar a realidade social, bem como a apontar, seja por 

meio das reflexões científicas ou das artes, as estratégias e os caminhos possíveis 

para o enfrentamento das desigualdades, das opressões e do sofrimento do sujeito, 

circunstâncias tão plurais e, simultaneamente, tão singulares em suas manifestações. 

Especialmente no evento deste ano, teve lugar um intenso e afetuoso encontro 

com as artes, em suas múltiplas expressões. Promove-se a organização da “Megabanda 

do Curso de Psicologia”, com uma abertura musical entusiasmada. Dialoga-se com o 

artista plástico Léo Santana, com o crew Minas de Minas. Assiste-se à peça de teatro 

Peixes, da diretora e dramaturga Ana Regis, que convoca o espectador a uma análise 

das diferentes formas de violência contra a mulher, evidenciando a necessidade do 

enfrentamento da violência em todas as suas manifestações. Capturados pela 

linguagem artística, é possível reconhecer, como afirmou o dramaturgo alemão Bertolt 

Brecht que: “Apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la”.  
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Cada Encontro Integrado de Psicologia constitui-se como uma oportunidade 

ímpar para a comunidade acadêmica, no que concerne à produção de conhecimento, ao 

compartilhamento de saberes e às trocas de experiências. Imbuídos desse 

sentimento, todos estão convidados a visitarem os resumos a fim de conhecerem um 

pouco mais dos debates realizados e a descobrirem a humana diversidade que alimenta 

esses encontros. 

 

Boa leitura! 

 

Carlos Eduardo Carrusca Vieira 

Professor da Faculdade de Psicologia da PUC Minas 

Coordenador do Curso de Psicologia da PUC Minas São Gabriel 

 

Vilmar Pereira de Oliveira 

Professor da Faculdade de Psicologia da PUC Minas 

Membro da Comissão Organizadora do XI Encontro Integrado de Psicologia 
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CONFERÊNCIA DE ABERTURA: Que tratamento é possível para a 

clínica contemporânea? 

 
Conferencista: Rômulo Ferreira da Silva – psiquiatra e psicanalista, mestre e doutor pela Universidade de 
Paris 8. Foi diretor geral da escola Brasileira de Psicanálise de 2008 a 2011. 

 
Resumo: Frente às mudanças do mundo contemporâneo nos deparamos com modificações na clínica, seja 
ela praticada no público ou no privado. Tais mudanças são decorrentes de uma certa horizontalização das 
relações, com diminuição paulatina das hierarquias preconizadas antes. Elas vêm ocorrendo há tempos, 
porém sofreram uma enorme aceleração com o avanço das tecnologias, do capitalismo e da globalização. 
Os objetos de consumo são apresentados ao mundo não mais como uma promessa de felicidade. Os 
consumidores sabem que estão adquirindo um objeto que poderá dar acesso a um pouco de satisfação e 
logo será descartado. Essa satisfação sem necessidade invade o funcionamento do mundo e não há como 
lutar contra. É como uma onda no mar, que não há como evitá-la, mas é preciso enfrentá-la. Os 
profissionais “psis” estão sendo convocados a participarem desse enfrentamento em todas as áreas do 
conhecimento. Assim, é preciso inventar maneiras, novas formas de se estar no mundo a partir de um novo 
saber fazer com “isso”. Como manter-se fiel à lógica do tratamento proposto incluindo o gozo desenfreado 
de nossa época? Como abordar o sofrimento psíquico para além do setting analítico? Quais as mudanças na 
prática clínica com o advento do imperativo dos aparelhos e dispositivos on-line? Quais as estratégias 
clínicas possíveis 
 
 

2ª CONFERÊNCIA: Psicologia Social, Mediação e Justiça 

Comunitárias 
 
Conferencista: Mayara de Carvalho Araújo - Advogada/UFRN; Mestra (UFB) e Doutora (UFMG)  
Priscila Teixeira de Freitas - Graduanda em Direito pela PUC MINAS SG 
Carla Rangel de Abreu Almeida – Psicóloga pela PUC MINAS SG e graduanda em Direito da PUC 
MINAS SG  
Mariana Silveira de Castro – Advogada e graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG  
Rubens Ferreira do Nascimento - Professor do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 
 
Resumo: A proposta implica em dialogar e tecer reflexões sobre os desafios de implementação de 
uma iniciativa de mediação comunitária no âmbito da extensão universitária orientada pela 
Psicologia Social Comunitária. Esta subdisciplina da Psicologia é identificada como psicologia social 
crítica latino-americana e como saber-fazer relacional e político norteado pela justiça social e que 
visa a autonomia, a emancipação e a transformação social e pessoal. Nesse contexto o Projeto de 
Extensão da PUC Minas SG “MediAção Comunitária” será contemplado em seu momento atual e 
perspectivas. Criar-se-á a oportunidade de analisar e identificar no desenvolvimento do Projeto 
aspectos que o identificam como mediação comunitária em processo. Considerando seu 
investimento atual em Justiça Restaurativa é propícia a reflexão sobre as aproximações entre 
mediação comunitária, justiça comunitária e Psicologia Social Comunitária. A participação de 
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representantes de um programa de política pública de mediação de conflitos comunitária e de um 
projeto universitário de justiça restaurativa comunitária contribuirá para o intercâmbio de saberes 
e de experiências vindo a somar na elaboração e sistematização processual do projeto da PUC 
Minas que envolve professor e alunos do curso de Psicologia, alunos do Direito e a comunidade do 
bairro São Gabriel além de parceiros no âmbito do sistema judiciário. 
 

 

 

MESA REDONDA 01: Decifrando a morte e suas consequências no 

cotidiano 
Coordenador da mesa: Marcelo Augusto Resende - professor do curso de Psicologia da PUC Minas 
SG 

TRABALHO 01: “Eu queria que alguém percebesse, mas ninguém percebeu”: o que 

revelam as cartas deixadas por suicidas 

 
Vítor Miranda Batista Pereira – Psicólogo pela PUC Minas SG 
 
Resumo: O presente trabalho traz à luz a análise de cartas suicidas, que revelam e oferecem 
subsídios para o entendimento do comportamento de autoextermínio. Dessa maneira, foi 
realizada uma revisão da literatura, que abordaram: a definição de suicídio e um breve histórico 
sobre comportamento suicida; fatores de risco e de proteção para o comportamento suicida; 
possibilidades de intervenção e prevenção do suicídio; o papel de bilhetes/cartas para suicidas; e, 
celebridades e suicídio. Nota-se que o suicídio permanece sendo uma incógnita para aqueles que 
ficam. O estudo teve como objetivos: identificar o conteúdo e os sentimentos predominantes nas 
cartas e bilhetes de suicidas; verificar a principal finalidade do bilhete ou carta escrita pelo suicida; 
levantar a presença de elementos que podem ter atuado como fatores de risco para o 
comportamento suicida; assim como a presença de elementos que poderiam ter atuado como 
fatores de proteção para o comportamento suicida. Para alcançá-los foi realizado um estudo de 
natureza qualitativa, documental, que contou com a análise de quatro cartas de personalidades 
famosas, que cometeram o suicídio. Utilizando-se do recurso da análise de conteúdo, foi possível 
identificar os conteúdos que mais foram recorrentes nas cartas, então, apresentados em 
categorias de resultados, revelando que o conteúdo de cartas escritas por suicidas deixa implícitos 
significados que, muitas vezes, vão além da própria escrita. Assim, este estudo revela a 
importância do trabalho da Psicologia no acompanhamento daqueles que são eminentes suicidas, 
oportunizando que aquilo que aparece registrado nas cartas, seja falado, em tempo hábil, 
evitando o comportamento autodestrutivo. 
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TRABALHO 02: Suicídio infantil: precisamos falar sobre isso 

 
Maira Cristina Souza da Cruz – Psicóloga pela PUC Minas SG 
Marcelo Augusto Resende – Professor do curso de Psicologia da PUC Minas SG 
 
Resumo: O suicídio é considerado atualmente um problema de saúde pública, por afetar 
mundialmente crianças, adultos e idosos, ainda que em proporções diferentes. Diante desse 
pressuposto, objetivou-se a partir da presente pesquisa, compreender com base em publicações já 
realizadas acerca do problema, as motivações pelas quais crianças têm cometido suicídio. Dessa 
maneira, buscou-se identificar fatores de risco e proteção, facilitadores atuais predisponentes de 
comportamento suicida e medidas de proteção, a fim de se pensar o papel que a Psicologia tem 
neste cenário. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, sendo realizada uma revisão 
de literatura a partir de livros, dissertações e periódicos eletrônicos sobre o suicídio infantil, 
compreendendo fatores predisponentes e protetivos específicos dessa faixa etária e sobre 
estratégias de prevenção no combate ao autocídio. Concluiu-se que no suicídio tem-se como 
objetivo acabar com um sofrimento psíquico insuportável vivenciado pelo sujeito, de modo que 
nenhum fator isolado é suficiente para explicar as causas do suicídio infantil, dado que este é 
multifacetado. Identificou-se que diferentemente do autoextermínio na população adulta, que 
compreende predominantemente as relações amorosas, laborais e sociais como fatores de risco, 
na infância têm-se as relações familiares conflituosas, as relações sociais e escolares, 
especialmente o bullying e o cyberbullying. Em relação à prevenção, notou-se a importância da 
atenção primária, para as prevenções do tipo primário, distribuição de informações, secundário, 
diagnóstico precoce, e terciário, tratamento em instituições especializadas.  
 

TRABALHO 03: Os profissionais de enfermagem e o óbito dos pacientes 

 
Isabela Pereira Fonseca – Psicóloga pela PUC Minas SG 
Marcelo Augusto Resende – Professor do curso de Psicologia da PUC Minas SG 
 
Resumo: A presente pesquisa possui como objetivo principal compreender como os profissionais 
de enfermagem lidam com o óbito de seus pacientes. Em termos de metodologia, foi utilizado o 
levantamento bibliográfico e entrevistas semiestruturadas. A teoria baseou-se em um apanhado 
histórico a respeito da morte, seguido de destaque sobre o morrer no contexto institucional. Na 
pesquisa de campo, o estudo conta com oito entrevistas, sendo quatro delas com pessoas do sexo 
feminino e quatro do sexo masculino. Após as entrevistas, foi realizada a análise de conteúdo, 
relacionando a teoria com a prática, a partir de cinco categorias: facilidades e dificuldades no 
exercício profissional; criação de vínculos; formação, preparação e experiências com a morte; 
estratégias e suporte para lidar com a perda; a visão da enfermagem pelos enfermeiros. Em linhas 
gerais, com a realização da investigação, tornou-se possível perceber como resultados a pouca 
discussão e técnicas de enfrentamento do tema nos ambientes de formação. Isso acarreta em 
grande impacto na prática, devido ao despreparo por parte dos envolvidos. Como conclusão, no 
que tange à Psicologia, os profissionais podem emergir na promoção de discussões e auxílio para o 
manejo da perda e do luto, não restringindo ajuda somente aos doentes, mas também aos 
enfermeiros. 
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MESA REDONDA 02: As Minorias e interações afetivas e sociais na 

cotidianidade 
 
Coordenadora: Maria Madalena Silva de Assunção - Professora do curso de Psicologia da PUC 
MINAS SG  
 

TRABALHO 1: Bichas, macacos, marias: narrativas de opressão, invisibilidade, 

preconceito e resistência no futebol.  

 
Débora Nascentes Martins - Psicóloga pela PUC MINAS SG 
Maria Madalena Silva de Assunção - Professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG  
 
Resumo: O presente trabalho tem como objeto de investigação as manifestações de machismo, 
racismo e homofobia como fenômenos sociais de opressão e discriminação no contexto 
futebolístico. O futebol foi escolhido para ser o cenário dessa análise por representar um grande 
fenômeno de massas que reflete os valores dominantes da sociedade. A fim de compreender o 
que ocorre neste ambiente, buscou-se conhecer histórias de mulheres, LGBTQI+ e negros que já se 
sentiram discriminados e invisibilizados no envolvimento com o esporte, além de movimentos 
sociais ligados ao futebol. A partir de pesquisa teórica com autores como Simone de Beauvoir 
(1967), Judith Butler (1990), Mário Filho (1964), além de uma extensa gama de artigos e notícias, 
foi possível obter embasamento histórico para compreender os processos que originaram e 
sustentam os preconceitos que vemos hoje. Para o desenvolvimento deste estudo, utilizou-se a 
abordagem qualitativa de pesquisa. Como instrumento de coleta de dados, foram aplicadas 
entrevistas semiestruturadas utilizando a internet como ferramenta. Ao final desta pesquisa, foi 
possível perceber que os nichos sociais pesquisados, apesar de serem constantemente silenciados 
e discriminados, conseguem se organizar e criar movimentos de resistência. Além disso, é notório 
o atravessamento de questões políticas nas falas dos entrevistados, demonstrando como os 
fatores sociais interferem na subjetividade dos sujeitos. Foi possível concluir também que todo 
preconceito tem origem histórica e se encontra latente nas pessoas, se explicitando 
principalmente em ambientes em que atitudes preconceituosas são incentivadas e não são 
coibidas. 
 

TRABALHO 2: Homosexualidade: autopercepção da orientação sexual e as 

implicações relacionais nos grupos de convivência 
 
Juliana Krauss Silva - graduanda em Psicologia da PUC Minas SG 
Marryê Cristina de Paula Carmo - graduanda em Psicologia da PUC Minas SG  
Renato Damasceno Neto - graduando em Psicologia da PUC Minas SG  
Silmara Teixeira de Oliveira - graduanda em Psicologia da PUC Minas SG 
Maria Madalena Silva de Assunção - Professora do curso de Psicologia da PUC Minas SG  
 

Resumo: Nesta pesquisa, abordamos o tema da homossexualidade com o foco na autopercepção 
pelo sujeito de sua orientação sexual, bem como as implicações relacionais em seus vínculos 
sociais, tais como família, trabalho, escola, comunidade e religioso. Para isto, levantamos e 
estudamos referencial teórico, planejamos metodologia de desenvolvimento para pesquisa de 
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campo, realizamos entrevistas com 6 (seis) homossexuais, sendo dois gays e quatro lésbicas, 
transcrevemos e analisamos os dados recolhidos. Nosso propósito foi mostrar que em face de 
diferentes atravessamentos, sejam eles de cunho filosófico, religioso, cientifico ou existencial, o 
fato central que nos interessa é o processo de inserção e valorização do ser humano como pessoa. 
Percebemos que ocorreram grandes avanços na discussão deste tema, mas, ainda, existem muitos 
preconceitos e discriminação do homossexual. Embora, os homossexuais se autopercebam em sua 
orientação sexual sem muitos conflitos de ordem pessoal, ser homossexual não representa para 
eles motivo para se esconderem ou de vergonha; do ponto de vista social a homossexualidade 
ainda permanece, apesar das mudanças já ocorridas, uma situação de estigmatização e 
preconceito social. Foi possível perceber com essa pesquisa que elaborar todos estes 
comportamentos de forma satisfatória para o bem-estar do sujeito homossexual, procurando 
aliviar suas dores e sofrimentos não é tarefa simples, mas de alta complexidade das relações 
humanas.  
 

MESA REDONDA 03: A importância da avaliação psicológica para a 

concessão do porte de arma de fogo 
 
Coordenador: Marcelo Augusto Resende – Professor do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 
 

TRABALHO 1: O processo para concessão do porte de arma de fogo  

Franciely Karolina Lopes de Andrade – Psicóloga pela PUC MINAS SG 
Marcelo Augusto Resende - Professor do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 
 
Resumo: O porte de arma de fogo é o documento que possui cinco anos de validade e que 
autoriza o cidadão a portar e transportar consigo uma arma de fogo, de maneira discreta fora de 
sua residência ou local de trabalho. Torna-se obrigatória a avaliação psicológica para quem deseja 
portar a arma de fogo e fazem-se necessárias a comprovação de capacidade técnica e de aptidão 
psicológica para o manuseio de arma de fogo. Na área de segurança, torna-se importante este tipo 
de avaliação, visto que o profissional de psicologia tem o poder de conceder ou não uma arma de 
fogo a um cidadão ou a um trabalhador desta área. Esta pesquisa buscou apresentar contribuições 
acerca do processo para concessão do porte de arma de fogo, em específico mostrar a relevância 
da avaliação psicológica nesse contexto. Foi utilizada uma abordagem qualitativa, com pesquisa 
bibliográfica e pesquisa de campo. Para compor a amostra foram entrevistadas cinco psicólogas 
credenciadas pela Polícia Federal. Entre os resultados obtidos, pôde-se comprovar a importância 
de uma avaliação sólida e bem feita, sendo mais efetiva com a utilização de testes psicológicos 
juntamente com as entrevistas. Constatou-se a necessidade de mais estudos quanto aos 
parâmetros técnicos e fidedignidade dos testes, escassez significativa quanto aos instrumentos 
psicológicos, falta de padronização de testes específicos para porte de arma e testes que 
abrangem idades mais avançadas. Pôde-se concluir que a avaliação psicológica para esse contexto 
exige um profissional que esteja atualizado, capacitado, ético e que siga com rigor os manuais dos 
testes psicológicos. 
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TRABALHO 2: Apto ou inapto?– Estudo de casos 

 
Bárbara Brenda Frois da Silva – Psicóloga pela PUC MINAS SG 
Marcelo Augusto Resende - Professor do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 

 
Resumo. A avaliação psicológica para concessão de porte de arma de fogo é que vai decidir se o 
candidato tem ou não condições psicológicas de ter, portar e manusear um armamento. Nesse 
trabalho serão apresentados dois casos de pessoas que passaram pelo processo de avaliação 
psicológica para concessão do porte de arma de fogo, realizado em uma clínica credenciada pela 
Polícia Federal em Belo Horizonte. Foram realizadas entrevistas e aplicação de testes psicológicos 
que avaliam memória, personalidade e atenção (concentrada e dividida). É necessário empenho e 
cuidado por parte do profissional para identificar fatores de aptidão e inaptidão no candidato ao 
porte. O candidato precisa estar bem fisicamente e emocionalmente para ser considerado apto no 
processo. Índices de impulsividade, adaptação à realidade, ajustamento pessoal e social, grau de 
maturidade psicológica e autoafirmação, expressão amadurecida dos afetos, coordenação motora, 
agressividade, manutenção da atenção, depressão, tolerância ao estresse e capacidade de 
controle frente a estressores, são alguns dos fatores que devem ser levados em consideração 
durante todo o processo. A apresentação de casos tem como objetivo ilustrar a relevância e as 
contribuições da Avaliação Psicológica nesse contexto, além de conscientizar os futuros 
profissionais, por se tratar de uma área que demanda técnica, zelo e responsabilidade por parte 
dos psicólogos que realizam esse trabalho.  
 

TRABALHO 3: A avaliação psicológica como prevenção do suicídio de policiais 

militares 

 
Wellington Diego de Paula – Psicólogo pela PUC MINAS SG 
Marcelo Augusto Resende - Professor do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 
 

Resumo. Com o aumento da violência no Brasil, as demandas pela segurança pública aumentam 
a cada dia. Para se conseguir a licença do porte de armas, o candidato precisará cumprir os 
requisitos estipulados nas legislações vigentes.  Tornou-se obrigatório ser submetido a uma 
avaliação psicológica, que visa atestar condições mínimas para a concessão do porte de arma.  O 
uso da arma para consumar o suicídio é uma realidade e torna-se mais frequente quando quem a 
porta é um agente de segurança.  O objetivo deste trabalho foi verificar as principais motivações 
que levam o policial a cometer o ato suicida; identificar quais são os cuidados que a equipe de 
saúde institucional oferece; e demonstrar a importância da avaliação psicológica enquanto ação 
preventiva ao suicídio. O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica e de campo. Participaram 
de uma entrevista três oficiais psicólogas e 15 militares do serviço administrativo e operacional 
responderam a um questionário. Os resultados encontrados mostram na visão dos policiais que 
os fatores que mais contribuem para o cometimento do suicídio são: a pressão sofrida dentro da 
instituição; o estresse inerente ao serviço; o risco de ser excluído da instituição; o uso e abuso de 
álcool e drogas, além de problemas financeiros. Segundo as oficiais psicólogas, é frequente o uso 
do armamento para o cometimento do ato suicida pelo policial, devendo ficar atentas aos casos 
de riscos ou psicopatologias diagnosticadas. Conclusão: a avaliação psicológica é capaz de 
identificar fatores de tendência suicida e com isso promover ações preventivas do suicídio. 
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MESA REDONDA 04: Celebrando 20 anos de Psicologia Social na PUC 

Minas 
 
Rubens Ferreira do Nascimento - Professor do curso de Psicologia da PUC Minas SG 
Natalia Colen- Psicóloga/PUC SG; Mestranda em Educação/UFMG; atua com Política Pública de 
Assistência Social pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
Michelle Ralil- Psicóloga /PUC Betim; Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente /UFMG) e 
Doutoranda em Saúde do Adulto /UFMG) 
 
Resumo. Pretende-se apresentar e refletir sobre um modo de trabalhar com a Psicologia Social em 
20 anos de prática acadêmica e nos 60 anos da FAPSI. As outras duas componentes, ex-alunas, 
falarão sobre a influência da Psicologia Social aprendida na PUC Minas em suas práticas 
profissionais. Será feita a localização do professor coordenador como sujeito sociocultural, junto 
de uma aproximação entre Psicologia Social e certas concepções de identidade e de comunidade. 
O conceito de identidade psicossocial viabilizou uma leitura crítica sobre homens pais pobres 
urbanos na dissertação do proponente. Atualmente ele revisita tal conceito sob o crivo crítico de 
autores como Stuart Hall, Gonzalez-Rey e Alain Touraine. Trabalha com a identidade em 
perspectiva teórica, metodológica, prática e vivencial na formação de psicólogos, operadores do 
direito, outros profissionais e na capacitação de atores das comunidades. Atualmente seus focos 
de atenção são a mediação comunitária e a justiça restaurativa nos contextos: de um projeto de 
extensão, supervisões de estágio, aulas e grupos de estudo. Nas aulas, as psicologias sociais 
críticas têm sido enfatizadas em sua multiplicidade e diversidade, mas a principal identificação do 
proponente da mesa é com a psicologia social crítica latino-americana. Assim, comunidade é outro 
conceito fundamental em seu trabalho. No ensino de Psicologia Social, contempla seus aspectos 
históricos, epistemológicos, ontológicos, metodológicos e práticos. Contudo há evidente destaque 
para a dimensão ético-política. Sob este prisma enfoca identidade e comunidade no esforço de 
contribuir para a formação de profissionais comprometidos com a emancipação humana e a 
transformação social. 
 
 

MESA REDONDA 05: Psicologia e Virtualidade 
 
Coordenadora: Márcia Stengel - Professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 
 

TRABALHO 1: Mulheres que jogam como mulheres: Uma análise das relações de 

gênero no ambiente virtual de jogos  

 
Luiza de Abreu França - Psicóloga pela PUC MINAS SG 
 
Resumo. Em 2016, a pesquisa Game Brasil, realizada com 2.848 pessoas de 26 estados e Distrito 
Federal, revela que 52,6% das pessoas que dizem jogar algum jogo eletrônico são mulheres, 
havendo um aumento considerável se comparado ao ano anterior com 47,1%. Mesmo diante 
desse crescimento, ainda são necessárias muitas mudanças para a mulher conquistar seu espaço 
nos eSports. Os dados do I Censo da Indústria Brasileira e Global de Jogos Digitais (2014) apontam 
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que dos 1.133 profissionais, 85% são homens (967) e apenas 15% são mulheres (173). Assim 
sendo, a questão de gênero se mostra muito evidente nos jogos virtuais e isso é vivenciado de 
uma maneira muito particular por cada jogador (a). Esse estudo objetivou entender a partir do 
relato das jogadoras como elas percebem e vivenciam o “ser mulher” nesse ambiente ainda 
conhecido por ser majoritariamente masculino. Como metodologia utilizou-se uma abordagem 
qualitativa de pesquisa com a realização de entrevistas semiestruturadas com quatro jogadoras de 
jogos virtuais, sendo duas portuguesas e duas brasileiras. Mesmo que o público feminino seja 
considerado como maioria no meio dos jogos virtuais, situações de assédio e violência ainda são 
constantes e geram, por vezes, a necessidade de utilizarem recursos para se manterem invisíveis 
nesse ambiente, além do próprio mercado de trabalho na indústria tecnológica ainda ser muito 
restrito aos homens. Portanto, é fundamental o aprimoramento dos estudos relacionados a essa 
temática, a fim de fortalecer ainda mais a luta pelos direitos das mulheres dentro do ambiente 
virtual de jogos. 
 

TRABALHO 2: A relação dos adolescentes com os Youtubers 

 
Igor Teuri Batista de Souza - Graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 
Gisele Colares Vilela - Graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
Márcia Stengel - Professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 
 
Resumo. Vivencia-se o surgimento de diversas tecnologias de comunicação e informação e de 
meios de entretenimento. Frente a isso, buscou-se compreender como as transformações nos 
meios de interação e uso de tecnologias tangem os adolescentes. O presente trabalho teve por 
finalidade analisar como ocorre o processo de identificação dos adolescentes pelos youtubers. 
Utilizou-se como instrumento de pesquisa a entrevista semiestruturada com 9 adolescentes da 
rede pública de ensino de Belo Horizonte. Através de análise dos dados coletados foi possível 
verificar que os youtubers estão presentes na vida de todos os entrevistados e os influenciam de 
diferentes modos. Os estudos apontaram que os youtubers são importantes personagens durante 
a fase de descoberta e construção de identidade dos adolescentes; os adolescentes entrevistados 
passam várias horas do dia assistindo seus youtubers prediletos; eles percebem os youtubers 
como influenciadores, e alertam para o perigo disso para crianças; os youtubers seguidos pelos 
adolescentes se alteram à medida que ocorrem transições na vida dos adolescentes e vão 
adquirindo maturidade. Constatou-se a relevância do tema e a necessidade de mais estudos na 
área. 
 

MESA REDONDA 06: Loucuras Maternas - Relatos de uma 

experiência de pesquisa em psicanálise 
 
Coordenadora: Cristina Moreira Marcos – Professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG  
 

TRABALHO 1: Maternidade e foraclusão: a equação filho-objeto a partir de um 

caso clínico em uma experiência de pesquisa. 
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Juliana Meirelles Motta - Psicanalista, aderente EBP-MG, Diretora Clínica do Instituto Raul Soares – 
FHEMIG 
Cristina Moreira Marcos – Professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG  
 
  
Resumo. Qual o estatuto da maternidade para uma mulher psicótica? Um caso clínico nos 
permitirá interrogar qual o lugar do filho quando ele não está no lugar do falo, quando não opera 
aí a significação fálica, quando a gravidez não é subjetivada e revela a foraclusão. Da psicanálise 
freudiana, podemos extrair a clássica tese da equivalência entre o filho e o falo. Em Freud 
(1933/1989), a resolução do Édipo feminino está ligada a uma reivindicação fálica jamais satisfeita 
que culmina no desejo de ser mãe na medida em que o filho é o substituto do que ela não tem, o 
falo. Temos a maternidade assinalada como uma solução para o feminino. Entretanto, a clínica nos 
dá testemunhos de que a maternidade, frequentemente situada do lado da lógica fálica, não se 
deixa recobrir inteiramente por ela. Interrogamos sobre qual o lugar do filho quando a significação 
fálica não é operante, a saber, nos casos de psicose. Efetivamente, a criança está articulada, para a 
psicanálise, ao falo, contudo Lacan abre a perspectiva de pensá-la em seu estatuto de objeto em 
suas diferentes declinações: objeto causa de desejo, objeto dejeto, objeto tampão. Se, para Freud, 
a criança é substituto do falo, para Lacan, ela é um possível objeto a para a mãe. 
  

TRABALHO 2: “Precisamos falar sobre o Kevin” e o indizível da maternidade  

 
Clara Matos Ratton - Psicóloga pela PUC Minas COREU 

 
Resumo. Ao pesquisar sobre a maternidade e suas possibilidades no século XXI, é comum nos 
depararmos com um mal estar referente às mães que não desejaram seus filhos, o que optei por 
chamar de o “indizível da maternidade”. Conhecendo as inúmeras possibilidades de diálogo entre 
a psicanálise e a arte, o livro “Precisamos falar sobre o Kevin” servirá de recurso e baliza para o 
saber psicanalítico para que certos aspectos da maternidade possam ser ditos e compreendidos. 
“Precisamos falar sobre o Kevin”, obra da autora americana Lionel Shriver, narra as vivências de 
Eva Katchadourian e suas relações com os tantos outros ao seu redor – em especial, com seu 
primogênito Kevin. O que se escancara no livro é, em suma, a ausência da inscrição fálica da 
maternidade para a personagem principal do romance. Acompanhamos uma mãe que, desde o 
momento de sua concepção, não possui por seu filho um interesse particularizado, definido por 
Lacan como o que caracteriza a função materna, o que deixa Kevin com poucos recursos 
simbólicos para posicionar-se no mundo e em relação ao Outro. Por outro lado, Eva também 
vivencia uma escassez simbólica que estende-se do momento de sua penosa gravidez para toda a 
relação com seu filho. Assim, Eva, impossibilitada de ser mãe, vê-se gradativamente 
impossibilitada de ser mulher, seguindo em uma odisséia pelo deserto do real, marcada pelo 
sofrimento, pela violência e pela presença da ferocidade insuportável do gozo do par mãe-filho. 
  

TRABALHO 3: A face fálica da maternidade  

  
Lucas Anselmo Polido Lopes - graduando em Psicologia da PUC Minas SG  
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Resumo. O que a arte nos ensina sobre a maternidade? Este trabalho visa investigar a significação 
fálica que maternidade pode ter para uma mulher e suas consequências para a mãe, a mulher e a 
criança a partir do estudo do livro Ana Terra. São várias as relações entre Psicanálise e Literatura. 
Buscamos uma relação em que nenhum dos campos seja reduzido ao outro. Ana é uma mulher 
jovem que engravida de seu amante. A descoberta da gravidez é algo horripilante para ela, pois 
temia a reação de seu pai. Ele reage mal à notícia e pede aos filhos que assassinem Pedro, pai da 
criança. A partir desta perda e com o avanço da gravidez, Ana ressignifica a relação com a criança 
e faz uma troca entre Pedro-amante e Pedro-filho situando, assim, a maternidade em sua vertente 
fálica. Entretanto, a medida em que a história de Ana avança ela encontra, constantemente, com a 
impossibilidade de ser toda mãe. Assim sendo, o que se apresenta em “Ana Terra” são os impasses 
vividos por uma mulher que busca, incessantemente, inscrever a maternidade totalmente do lado 
fálico, mas que ao se esbarrar com o resto impossível de ser significado, se apresenta angustiada e 
amargurada, consumida pela relação com seu filho-falo a ponto de desistir de desejar enquanto 
mulher. Por outro lado, Pedrinho, filho de Ana, se encontra preso a uma relação devoradora com a 
mãe que o impede de sustentar suas relações enquanto homem.  
 

MESA REDONDA 07: Psicologias, identidades e sexualidades plurais 
 

TRABALHO 1: O processo de identificação do trangênero 

 
Larissa Pereira Villike – aluna do 9º período do curso de Psicologia da PUC Minas – São Gabriel 
Maria Madalena Silva de Assunção – Professora do Curso de Psicologia da PUC Minas – São Gabriel 
Paôla Cristina Mendes de Souza – aluna do 9º período do curso de Psicologia da PUC Minas – São 
Gabriel 
Thaynara Bárbara Martins – aluna do 9º período do curso de Psicologia da PUC Minas – São 
Gabriel 
 
O presente trabalho traz a discussão e a reflexão acerca das vivências das pessoas transgêneros e 
seus enfrentamentos no processo de transição. O tema é abordado a partir da pesquisa realizada 
para o Estágio de Práticas Investigativas II e III do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais. Os dados apresentados foram coletados através de entrevistas 
semiestruturadas realizadas com pessoas transgêneros de ambos os sexos. A pesquisa teve como 
objetivo compreender as formas de identificações de gênero, o reconhecimento do indivíduo 
como masculino e feminino, o processo de constituição da nova identidade dos transgêneros e 
suas implicações sociais, psicológicas e afetivas decorrentes dos conflitos vividos, bem como suas 
perspectivas com relação a si mesmos e à sociedade. Foi possível identificar a existência de 
inúmeras barreiras a serem ultrapassadas pelos transgêneros para que ocorra, de fato, a inserção 
social, uma vez que as relações se encontram permeadas de múltiplas formas de preconceito em 
função da heteronormatividade que orienta nossa cultura. Além disso, constatamos a necessidade 
de mais discussões sobre o tema visto que no Brasil as pessoas transgêneros têm sua expectativa 
de vida reduzida pela metade quando comparada à população geral, devido aos diversos tipos de 
violência sofridas por eles.  
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TRABALHO 2: Transexuais: concepções e vivências da maternidade e paternidade 

 
Alison Antônio Alves – Aluno do curso de Psicologia da PUC Minas - 
São Gabriel 
Carolina Rosa de Araújo - Aluna do curso Psicologia da PUC Minas - 
São Gabriel. 
Fernanda Campos Santos - Aluna do curso de Psicologia da PUC Minas - São Gabriel 
Maria Madalena Silva de Assunção – Professora do curso de Psicologia da PUC Minas – São Gabriel 
 
Atentos(as) às diferentes temáticas e preocupações sociais e éticas que perpassam a 
contemporaneidade, o projeto de pesquisa que estamos desenvolvendo na disciplina de Estágio 
de Práticas Investigativas II e III tem como propósito compreender o processo de transição 
psíquica e biológica em pessoas trans e as concepções, expectativas e vivências que estes 
apresentam sobre a maternidade e paternidade. Além disso, buscamos elucidar como esse grupo 
percebe a atuação dos profissionais da saúde que os atendem e/ou os acompanham. O trabalho 
se fundamenta em teorias e pesquisas já realizadas sobre o assunto e a metodologia se sustenta 
em uma abordagem qualitativa, com utilização da técnica de entrevista semiestruturada, com isso 
pretendemos uma leitura mais ampla sobre as diferentes visões destes sujeitos sobre o processo 
de marginalização, invisibilidade social e privação de direitos básicos que esse grupo enfrenta 
cotidianamente, considerando se tratar de uma população, seguramente a mais afetada, pelas 
normas que orientam o modelo heterocentrado. Vale também ressaltar que nesta pesquisa nos 
interessamos em discutir a respeito do campo da psicologia, enquanto uma ciência voltada à 
promoção da saúde mental e física do sujeito, e de como os profissionais desta área têm atuado 
neste processo de construção de identidades. 

 

 

 

RODA DE CONVERSA 01: Amizade, virtualidade e os novos 

paradigmas relacionais 
 
Samara Sousa Diniz Soares – Psicóloga pela PUC Minas SG 
Márcia Stengel - Professora do curso de Psicologia da PUC Minas SG  
 
Resumo. Esse trabalho tem como objetivo a problematização da apropriação contemporânea do 
conceito de amizade pelo Facebook e como essa articulação recente entre amizade e virtualidade 
tem gerado novas maneiras de iniciar, manter e romper vínculos. A Netnografia foi utilizada como 
suporte metodológico para a sistematização e análise das 4104 comunidades do Facebook sobre o 
tema da amizade, bem como a sustentação teórica de autores clássicos e contemporâneos das 
Ciências Humanas e Sociais. Percurso teórico-empírico que demonstrou a convivência de dois 
discursos e, consequentemente, duas práticas de relações amicais hoje: uma pautada na 
veracidade que faz fronteira com a perfeição, herança das gerações anteriores, e outra na 
novidade, que se esgarça na virtualidade, fruto desta era e de sua lógica. Funcionamento que 
impinge sobre as relações amicais um novo paradigma calcado no virtual tanto no sentido usual 
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do termo para se referir a tudo aquilo que é mediado pela internet, quanto em seu sentido 
filosófico o qual se refere à força, potência, ou seja, àquilo que existe enquanto possibilidade, 
devir. É nesse cenário movediço, mas potente que o sujeito contemporâneo constrói suas relações 
e se constrói movido pelo desejo. Contexto que tanto pode apagar esse sujeito e suas relações 
com sua lógica de industrialização, monetização e algoritmização de interações, como pode ser 
utilizado para a criação de saídas singulares e férteis em possibilidades construtivas de si e de uma 
rede de amizades. 
 

RODA DE CONVERSA 02:  Desgastes e possibilidades no trabalho - 

Relatos de pesquisa-ação 
 
Amanda Luiza Lobo Silva - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Ana Luiza Etelvino Silva - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Aniceles José de Calazans - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Gabriel Pereira Dias - graduando em Psicologia pela PUC Minas SG 
GrasieleRayane Silva Catarino - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Jean Lennon N Abreu - graduando em Psicologia pela PUC Minas SG 
Letícia Reis Silva - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Lilian Cláudia M Alves Botelho - graduanda em Psicologia pela PUC MinasSG 
Luma Mendes Campolina - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Luiza Aguiar Soares - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Nathalya Santos Ribeiro - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Patrícia Pinto de Paula – professora do curso de Psicologia da PUC Minas SG 
Stefany Greice Silva - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Stephane Freitas Alves - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
 
Resumo. Apresentação de relatos e resultados das pesquisas-ação de Saúde Mental e Trabalho 
desenvolvidas pelos alunos do 9º período - manhã, sob supervisão da Professora Patrícia Pinto de 
Paula e orientação das Clínicas do Trabalho. As pesquisas tinham como objetivo analisar as 
condições de trabalho das categorias profissionais escolhidas pelos grupos de pesquisa: ACS’s, 
catadores de materiais recicláveis, carteiros e enfermeiros. Foram realizadas entrevistas com os 
trabalhadores das categorias profissionais eleitas, visitas aos espaços de trabalho, análise das 
narrativas colhidas, devolução dos resultados obtidos e compartilhamentos dos conhecimentos 
desenvolvidos. Sob orientação, respectivamente, das clínicas Psicossociologia do Trabalho, 
Ergologia, Clínica da Atividade e Psicodinâmica do Trabalho, foram obtidos resultados que 
favoreceram os aprendizados dos alunos e autoconsciência dos profissionais envolvidos. 
Convidaremos para a roda de conversa representantes das categorias profissionais estudadas. 
 

RODA DE CONVERSA 03: Arte se aprende na escola? Releitura do 

trabalho de Tarsila do Amaral 
 

Valéria Silva Freire de Andrade - Professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 
Grasiele Rayane Silva Catarino - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Isabella Costa Sant'ana - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Larissa Pereira Villike - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG  
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Letícia Reis Silva - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Luiza Aguiar Soares - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Paôla Cristina M de Souza - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Stéfany Greice Silva - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Thaynara Bárbara Martins - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Yukio Takata - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
 
Resumo. Esse trabalho foi realizado pelos alunos da disciplina Processos Psicoeducacionais e 
Escolares, lecionada pela professora Valéria Freire de Andrade no segundo semestre de 2018 e 
discute o ensino da arte na escola. A escola tem como uma de suas funções promover a 
socialização e a construção de conhecimento significativos para uma sociedade por meio de 
intervenções planejadas e compartilhadas pelo grupo do professor e dos educandos. Nesse 
sentido, na trilha aberta pela seguinte questão: arte se ensina?, foi proposto um trabalho de 
conhecimento, discussão e análise do trabalho de Tarsila do Amaral, com a posterior proposta da 
turma fazer uma releitura antropofágica da obra da autora. O movimento antropofágico, 
propunha a valorização da cultura brasileira em um processo de criação e mistura cultural. Seria 
uma antropofagia cultural, possibilitando criações, não cópias ou simples importações de uma 
cultura européia. Proposta essa muito próxima do conceito de aprendizagem trabalhado na 
disciplina (Piaget e Vigotski). Aprendizagem tem a ver com produção e assimilação de uma cultura 
e não reprodução pura e simples. Assim, partindo do pressuposto que arte se ensina - pois é um 
objeto formal de conhecimento - mas não se copia, a turma escolheu a obra de Tarsila para recriá-
la em um processo antropofágico. Por meio de técnicas variadas os alunos produziram trabalhos 
belos e singulares, em um processo coletivo de organização e realização da proposta.  As pinturas 
realizadas na disciplina serão apresentadas,discutidas e analisadas na roda de conversa, bem 
como todo o processo de aprendizagem envolvido na tarefa.   
 

RODA DE CONVERSA 04: Novos Olhares sobre a Inclusão: como 

lidar com a pessoa com deficiência visual, cegueira e baixa visão em 

ambientes escolares inclusivos  
 
Danilo Ribeiro Sá Fortes – Mestre em Educação pela UFMG 
Myrian B. C. Silva – Pedagoga pela UFMG 
Roberta Karina de Sousa Imaniche – Pedagoga pela Universidade São Marcos (SP) e graduanda em 
Psicologia da PUC MINAS SG 
 

Nós, nesta roda de conversa, vamos buscar dialogar sobre a subjetividade do sujeito com 
deficiência visual, inserido no processo educacional, desde o âmbito pré-escolar ao universitário. 
Analisaremos os objetivos do artigo publicado, onde procurou-se sensibilizar e informar os 
profissionais de educação, mirando  um novo olhar à inclusão. Para tanto, realizadas pesquisas 
bibliográficas, identificou-se a necessidade de disseminar o acesso e a democratização da 
informação, na perspectiva de contribuir para a inclusão social de sujeitos com limitações visuais, 
favorecendo a socialização de conhecimentos acerca da deficiência e das tecnologias assistivas de 
modo a contribuir para diminuição de barreiras atitudinais, curriculares, sociais e educacionais. 
Pensar sobre a deficiência visual impõe à comunidade escolar, inclusive universitária, refletir, 
frequentemente, aos questionamentos dos educandos e profissionais em salas de aula ou na 
clínica. Através da apresentação prática de estratégias e conceitos como Sistema de Comunicação 
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em Braille, adaptações simples, buscou-se criar uma convivência saudável neste processo de 
formação estudantil, respeitando a subjetividade do sujeito com deficiência visual. Pode não 
parecer fácil, mas conforme Glat (2009, p. 94), “para atuar em um ambiente inclusivo, o 
profissional precisa adotar uma postura flexível e criativa, revendo e transformando sua própria 
prática cotidianamente”. O público alvo são os profissionais interessados no tema, em redes e 
vínculos. A metodologia a ser utilizada será a exposição prática, com realização de dinâmicas, além 
de demonstração de materiais especializado. 
 

RODA DE CONVERSA 05: O atendimento psicológico grupal sistêmico 

na universidade 
 
Igor Teuri Batista de Souza - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG  
Camila Moura Diana – Psicóloga pela PUC MINAS SG 
Stella Maria Poletti Simionato Tozo - Professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 
 
Resumo. O presente trabalho apresenta um projeto de atendimento sistêmico em grupo realizado 
com os alunos de graduação inscritos na Clínica-escola de Psicologia da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, unidade São Gabriel. O projeto iniciou-se devido a percepção das 
coordenadoras da clínica do aumento da procura de atendimento psicológico por parte de alunos 
da própria instituição, de diversos cursos de graduação. O projeto teve como objetivo fornecer 
atendimento psicológico aos estudantes da unidade São Gabriel; proporcionar um ambiente 
propício para aprendizagem e aplicação práticas das teorias sistêmicas pelos monitores da clínica-
escola; e experimentar estratégias de manejo diante de uma demanda que a clínica-escola não 
suportava. O trabalho ocorreu em consonância com as teorias da psicologia sistêmica, em especial 
a terapia narrativa de Michael White. Ocorreram 10 encontros semanais, durando 1 hora e 30 
minutos cada. O grupo contou com a participação de 6 alunos de diferentes cursos e que 
passaram por um processo de triagem e acolhimento prévio. Os resultados do grupo se 
mostraram positivos. Os participantes relataram que o grupo os auxiliou, modificando o modo 
como se relacionam com seus familiares e ajudando a elaborar temas como: autoestima e 
autoconfiança; relacionamentos familiares e afetivos; dificuldades com trabalho e estudo; e o 
cuidado consigo mesmo. Um dos participantes desistiu do grupo no meio do processo. Concluiu-se 
que o projeto cumpriu com os objetivos propostos e foi efetivo. Os participantes do grupo 
demonstraram interesse em dar continuidade aos encontros. Os monitores salientaram que se 
tratou de uma oportunidade única de aprendizado. 
 

RODA DE CONVERSA 06: Relatos de uma experiência com 

psicoterapia breve existencial-humanista 
Alexandre Kaitel - Professor do curso de Psicologia da PUC MINAS SG  
Lorrayne Gonçalves de F Chaves – graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG  
Aline Pereira da Silva – graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
 Isabela Ferreira Torres – graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
 Pedro Henrique Brum - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG  
Walison Farley Ferreira - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 
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Resumo. O trabalho com psicoterapia breve e aconselhamento psicológico não é um assunto com 
o qual os alunos e alunas do curso de graduação em psicologia da PUC Minas São Gabriel tem 
familiaridade, aparecendo apenas em alguns estágios. Algumas outras instituições de ensino 
oferecem ainda menos oportunidades de vivência dessa prática. Partindo da ideia de compartilhar 
com os profissionais, em formação ou não, uma breve discussão a respeito da experiência do 
grupo, de estagiários e estagiárias, que participou no segundo semestre de 2018, do estágio: 
“Plantão Psicológico”, pretende-se discutir o tema em uma roda de conversa. O estágio, citado 
acima, teve como norteador a Psicoterapia Existencial-Humanista e teve como objetivo 
desenvolver habilidades e atitudes nos psicoterapeutas em formação para atendimentos em 
psicoterapia breve e aconselhamento psicológico. O processo de atendimento no estágio enfocava 
um tipo específico de psicoterapia breve, a psicoterapia com número de atendimentos pré-
delimitados. Os terapeutas em formação tem como ponto de partida o auxílio de um orientador e 
a aplicação de conhecimentos e elementos fundamentais estudados nas disciplinas. Além da 
exigida postura profissional, os estagiários e estagiárias lidaram com as imprevisibilidades de se 
inserirem em um campo externo, onde a delimitação do setting terapêutico não está tão 
sedimentada quanto está na clínica-escola da PUC. Finalizando, ao término das sessões realizadas 
foi/é possível constatar o estabelecimento do contato pessoa-a-pessoa com o cliente, bem como 
perceber o desenvolvimento do caso e das possibilidades e impossibilidades do processo de cura 
quanto às queixas apresentadas.Os principais autores que embasaram o referencial teórico 
utilizado na prática de plantão psicológico foram Carl Rogers, Erving e Mirian Polster, Fritz Perls, e 
Violet Oaklander. 
 

RODA DE CONVERSA 07: Amizade na era da virtualidade - um 

relato de pesquisa 
 
Gisele Colares Vilela – PUC Minas SG 
Luiza de Abreu França – PUC Minas SG 
Igor Teuri Batista de Souza –PUC Minas SG 
Márcia Stengel – PUC Minas SG  
 
Resumo. Sustentada na articulação contemporânea entre amizade e virtualidade e tomando como 
arquétipo máximo dessa junção a apropriação do termo amigo pelo Facebook, esta pesquisa 
buscou conhecer os discursos de amizade propagados neste site de rede social, bem como 
demonstrar como estas alocuções estão intimamente imbricadas à forma de estabelecer, manter 
e romper relações na atualidade. O caminho percorrido para demonstrar esta articulação entre 
amizade e virtualidade foi a sistematização de 4104 comunidades do Facebook sobre o tema da 
amizade por meio da Netnografia, além do suporte teórico de autores clássicos e contemporâneos 
das Ciências Humanas e Sociais que debruçaram seu olhar sobre estes assuntos. A realização deste 
percurso teórico-empírico demonstrou a convivência de dois discursos e, consequentemente, duas 
práticas de relações amicais hoje: uma pautada na veracidade que faz fronteira com a perfeição, 
herança das gerações anteriores, e outra na novidade, que se esgarça na virtualidade, fruto desta 
era. Apontou para o fato de que a sociedade atual se encontra em franco processo de mudança de 
paradigma relacional na medida em que as amizades sob a insígnia da perfeição estão sendo 
substituídas pelas amizades sustentadas na novidade, realidade que se mostra em profunda e 
assustadora sintonia com as mudanças psicossociais passadas e recentes. A rede, embora fértil em 
possibilidades identificatórias, construtivas e de ampliação de teias de amizades, também se 
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mostra completamente movediça, pois está intimamente articulada à lógica massificante e 
alienante do discurso capitalista. O que sobra, portanto, é a posição que cada sujeito assumirá, 
movido pelo desejo, frente à realidade social. 
 

RODA DE CONVERSA 08:  Acolhimento Psicológico no HEMOMINAS 
 
Adriana Souza - Psicóloga da Fundação Hemominas 
Elias Alves da Silva - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 
Flávia Cristina P. Rodrigues - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
Marcelo Augusto Resende - Professor em Psicologiada PUC MINAS SG 
Márcia Rodrigues - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
Michael Oliveira Santos - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 
Potira Pereira Custódio - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
 
Resumo. A presente roda de conversa pretende abrir para discussão o estágio de acolhimento 
psicológico na Fundação Hemominas de Belo Horizonte, oferecido aos alunos no sexto período do 
curso de Psicologia da PUC MINAS São Gabriel. O público alvo são alunos de Psicologia que 
pretendem aprofundar seus conhecimentos na área da saúde. Como ponto de partida desta roda 
de conversa, serão apresentadas as características desta instituição e sua importância para o 
tratamento de pacientes com doenças hematológicas e apoio aos seus familiares. Posteriormente, 
será trazida a experiência dos estagiários de psicologia no acolhimento destes pacientes e seus 
acompanhantes, seja na recepção do ambulatório ou na sala de brinquedos. As crianças são 
convidadas a brincar ou desenhar enquanto esperam pelo atendimento. Neste breve espaço de 
tempo é possível observar como estão vivenciando a doença e os impactos que ela causa. O 
terceiro ponto desta conversa busca compreender um fenômeno frequente observado em 
algumas mães de crianças portadoras de anemia falciforme: a superproteção. O cuidado excessivo 
ao filho doente impede sua autonomia e favorece a dependência e a regressão, dificultando o 
processo de desenvolvimento da criança. A psicanálise será o referencial que dará sustentação a 
estas reflexões. Espera-se que a experiência deste estágio possa sensibilizar e instrumentalizar os 
futuros profissionais psicólogos ao atendimento de pacientes em instituições de saúde. 
 
 

RODA DE CONVERSA 09: Laço entre universidade e estágio - 

Contribuições para a formação na área de saúde mental  
 
Flávio Durães - professor do curso de Psicologia da PUC Minas SG  
Luiza Aguiar Soares - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG  
Mayra Germano Brito - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG  
Maria Inês Manna Julião, médica especialista em Psiquiatria, Clínica Médica e Saúde Mental pela UFMG; 
Thaynara Bárbara Martins - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
 
Resumo: Apresentação das experiências em estágio III no campo da Saúde Mental e suas contribuições 
para uma formação ampla, sensível e ética dos Psicólogos. Supervisionados pelo professor Flávio Durães e a 
psiquiatra Maria Inês Manna Julião, os alunos de Psicologia da PUC Minas São Gabriel têm a oportunidade 
de atuar na Laço - Associação de Apoio Social oferecendo acolhimento aos usuários e participando das 
oficinas, para a partir disso identificar a interseção entre teoria psicanalítica e prática clínica. A entidade 
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sem fins lucrativos, fundada em 2002, rompe com o modelo assistencialista de atendimento e propõe a co-
responsabilização no tratamento por um sistema de trocas. O efeito terapêutico promovido pelo laço do 
atendimento psiquiátrico, acolhimento psicológico, possibilidade de interação e participação das oficinas 
culturais oferecidas, estabiliza e promove a inserção social de pessoas em sofrimento mental. O estágio, 
além de possibilitar aos alunos a iniciação prática de abordagem do sofrimento psíquico, apresenta 
recursos terapêuticos alternativos, como a música, jardinagem, costura, desenho, entre outros. Nesse 
contexto rico de possibilidades, os alunos aprendem a identificar as manifestações dos sujeitos, respeitar 
suas diferenças, ouvir o silêncio e acolher o sofrimento humano. Diante do exposto a mesa se propõe a 
compartilhar as experiências dos alunos na Laço e discutir as possibilidades de atenção no campo da saúde 
mental, bem como o trabalho em equipe multidisciplinar e a contribuição da Psicologia nesse contexto. 

 

RODA DE CONVERSA 10: Violência doméstica e Psicologia Jurídica: 

uma perspectiva da alteridade e do cuidado  
 
Patrícia Gomes da Silva, Bacharel em Direito e graduanda do 7° Período em Psicologia. PUC-Minas, 
Unidade São Gabriel 
Reinaldo Arruda Pereira, Doutor em Ciências da Religião, Mestre em Educação, Licenciado em 
Pedagogia e Filosofia, Bacharelado em Teologia, e graduando em Psicologia, PUC Minas, Unidade 
São Gabriel 
 
Resumo: A roda de conversa “Violência Doméstica e Psicologia Jurídica: uma perspectiva da alteridade e do 
cuidado” abordará as diferentes práticas e formas de violência intrafamiliar. Buscará articular os saberes da 
Psicologia Jurídica e do Direito Penal para interpretar a dinâmica familiar violentadora e os possíveis 
caminhos de enfrentamento deste fenômeno que é a violência. Apresentará ainda as contribuições da Lei 
Maria da Penha no enfrentamento da violência, bem como os reflexos positivos da inclusão do feminicídio 
no rol de crimes hediondos no Código Penal em 2015. A partir dessa inter-relação, o objetivo é discutir a 
problemática da violência doméstica, considerando as vítimas em sua história, singularidade e 
subjetividade. Para tanto, adota-se uma perspectiva em que prevalece a alteridade e o cuidado, que são 
dimensões fundamentais para o enfrentamento da dor, desamparo, angústia e sofrimento ocasionados 
pela violência. O assunto é contemporâneo e tem relevância social, jurídica e acadêmica e visa contribuir 
com a formação de profissionais e graduandos da Psicologia e do Direito. A metodologia é qualitativa, 
bibliográfica e com análise de conteúdo. O referencial teórico que sustenta a reflexão vem da Teoria 
Sistêmica e do Direito Penal, que numa interface com a Psicologia Jurídica, destaca os conceitos de 
racionalidade opressora, estrutura patriarcal, diferenças de gênero e subjugação do corpo e da vida. 
 

RODA DE CONVERSA 11: Caminhos para a inclusão: Desafios dos 

psicólogos clínicos para oferecer os serviços de psicoterapia para o 

público surdo. 
 
Ana Cláudia Silva do Nascimento - Graduada em Psicologia pela PUC MINAS SG 
Cristiane Garcia Carvalho Guayume - Graduada em Psicologia pela PUC MINAS SG 
 
Resumo. Esse trabalho é resultado de pesquisa acadêmica que surgiu do desejo de suscitar uma 
discussão sobre a temática da inclusão destinada as pessoas surdas. Segundo o SENSO 2010 do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem no Brasil mais de 9 milhões de 
pessoas que possuem algum tipo de deficiência auditiva. Levando em consideração o dado 
exposto acima, foram questionadas quais são as iniciativas que psicólogos clínicos têm utilizado 
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para oferecerem os serviços de psicoterapia às pessoas surdas, bem como os meios de divulgação 
utilizados, o percurso formativo e o que facilita e dificulta o trabalho desses profissionais. Para 
alcançar os objetivos da pesquisa, foram entrevistados psicólogos fluentes na Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) que atuam na região de Belo Horizonte. Dentre os resultados, verificou-se, que há 
uma alta demanda pelo atendimento clínico, porém há uma falta de conhecimento por parte dos 
profissionais que tenham conhecimento da língua de sinais e da cultura surda, dificultando assim o 
acesso das pessoas surdas a essa modalidade de serviço da Psicologia. Há também uma carência 
de produção científica que possibilite um debate no meio acadêmico sobre a temática da 
psicoterapia voltada para esse público. Desse modo a Psicologia como ciência e profissão precisa 
se posicionar frente a essa demanda que se faz urgente, a fim de tornar possível o acesso das 
pessoas surdas a essa modalidade de atendimento. 

 

RODA DE CONVERSA 12: Questões simuladas para a prova 

multidisciplinar  
 
Mara Marçal Sales - Professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 
Renata Caroline Rocha da Luz - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
 
Resumo. A prova multidisciplinar do curso de Psicologia da unidade São Gabriel terá, no primeiro 
semestre de 2019, a arte como tema de formação geral. Trata-se de temática ampla, que aglutina 
uma rica história. Nesta edição, será privilegiado o enfoque sobre a arte contemporânea. Este 
campo, que por si só abarca ampla gama de tendências, frequentemente associa-se a provocações 
de grande abrangência social. Na atualidade, a produção de obras de arte questiona estruturas 
sociais vigentes, revê materiais e técnicas, relê as representações sobre o que é ser artista e 
convoca o público a uma atitude cada vez mais interativa. Trata-se de uma arte múltipla e que, 
não raro, enfrenta críticas, censuras e silenciamentos. Envolta, muitas vezes, em controvérsias, a 
arte contemporânea dialoga com os contextos sociais marcados por tensionamentos de toda 
ordem. Ela busca cada vez mais os espaços inusitados, a convivência com a esfera pública 
contrapondo-se ao elitismo frequentemente associado aos museus e galerias. 
A roda de conversa aqui proposta tem como objetivo oportunizar um espaço de conversação 
sobre questões simuladas, de modo a contribuir para a ampliação do conhecimento nesta área. 
Busca-se, também, estimular a construção de estratégias de resolução de itens em contextos de 
avaliações objetivas e o compartilhamento de informações sobre o tema. 
 
 

RODA DE CONVERSA 13: Historicidade dos grupos de estudos raciais 

da PUC-Minas: GEAB e Grupos de Estudos Pretos  
 
Karinne Vieira de Jesus - Graduanda em Psicologia pela PUC MINAS COREU 
Júnia Silva da Costa – Psicóloga, Mestre pela PUC Petrópolis/RJ 
Rozangela da Piedade Leite – Psicóloga, Mestre pela PUC São Paulo 
Leandro Bento da Silva - Graduando de Psicologia pela PUC MINAS COREU  
Fernando Junio Cardoso Duarte - Graduando de Psicologia pela PUC MINAS COREU 
Rubens Ferreira do Nascimento - Professor do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 
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Resumo. O presente relato elucida a maneira pela qual origina-se o Grupo de Estudos Afro-
brasileiros (GEAb), bem como o Grupo de Estudos Pretos, tal como se organizam, seus produtos e 
sua importância acadêmica. O GEAb tem início nos anos 2000 como fruto do NIR - Núcleo de 
Inclusão Racial da PUC Minas. O grupo era composto por funcionários, militantes e professores, 
entre eles, Rubens Nascimento, hoje, atual orientador do Grupo de Estudos Pretos. O GEAb estava 
ávido para compreender o contexto social pelo qual o país passava com a criação das políticas de 
ação afirmativas, bem como as cotas raciais que se apresentavam como complexas. Um de seus 
frutos foi a organização da Semana da Consciência Negra nos anos de 2003-2007, totalizando 6 
edições. Assim, sua relevância está em poder contribuir para que seus membros tivessem 
conhecimento do que foi o movimento negro, além da reconstrução da identidade do povo negro. 
O Grupo de Estudos Pretos nasce em 2018 a partir da necessidade dos alunos, em estudar 
questões étnico raciais. O grupo atua com o objetivo de estudar as temáticas da negritude, bem 
como expandir questões para discussão e ampliar conhecimentos relacionados à temática racial. 
Para tal fim, seleciona-se uma série de autores negros da Psicologia, quanto das mais diversas 
áreas do saber. Durante o segundo semestre de 2018 o grupo participou da XVIII Jornada do Curso 
de Psicologia PUC/Betim. Outro produto, fez-se na aula aberta de Políticas Públicas do curso de 
Psicologia da PUC/Betim. 
 
 

RODA DE CONVERSA 14: Contribuições da Psicologia no atendimento 

de pessoas com hematopatias  
 
Adriana Souza - Psicóloga da Fundação Hemominas 
Elias Alves da Silva - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 
Flávia Cristina P. Rodrigues - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG  
Marcelo Augusto Resende - professor do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 
Márcia Rodrigues - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
Michael Oliveira Santos - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 
Potira Pereira Custódio - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
 
Resumo. Nesta roda de conversa pretendemos trazer uma reflexão sobre as contribuições da 
Psicologia na Fundação Hemominas de Belo Horizonte, referência no estado de Minas Gerais para 
o atendimento de pessoas com doenças hematológicas, como hemofilia e anemia falciforme. O 
público alvo são alunos de Psicologia que pretendem aprofundar seus conhecimentos na área da 
saúde. Inicialmente serão apresentadas as características desta instituição e sua importância para 
o tratamento de pacientes com hematopatias e apoio aos seus familiares. Posteriormente será 
apresentada a experiência dos estagiários de psicologia no acolhimento destes pacientes e seus 
acompanhantes. Os pais são abordados na recepção do ambulatório e convidados a falar sobre 
sua história e o impacto da doença de seu filho na vida da família. O terceiro ponto desta conversa 
busca compreender um fenômeno frequentemente observado em algumas famílias com pacientes 
portadores de anemia falciforme: o abando do pai. Em alguns casos, observou-se que o pai, ao 
saber que seu filho tem uma doença, não suporta saber que o filho não é o que esperava e deixa 
para a mãe a responsabilidade pelos cuidados do mesmo. Não assume o compromisso de ser pai e 
muitas vezes culpa a mãe pelo filho “defeituoso”. A psicanálise será o referencial que dará 
sustentação a estas reflexões. Pretende-se demonstrar que tal abordagem vai muito além do 
atendimento em consultório, expandindo-se também para o contexto hospitalar e ambulatorial. 
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RODA DE CONVERSA 15: Arte na cidade  
 
Leo Santana – artista plástico 
Carolina Jaued de Carvalho de Souza 
 
Resumo. Há muito a arte deixou a exclusividade dos museus e galerias para habitar os parques, os 
jardins, os passeios, os muros e esquinas. Nos grafites, nas esculturas e nas projeções, dentre 
outras formas, a arte vem ocupando a cidade como denúncia, como homenagem ou 
simplesmente deleite e fruição. Linguagem a desenhar memórias e resgatar personagens para que 
o esquecimento não corte o fio da história, para que o olhar não abandone a paisagem urbana e a 
reflexão se inscreva com a imagem. Nessa direção a mesa propõe uma discussão sobre o fazer 
político da arte nessa ocupação que subverte espaços, denuncia, conclama e oferece novos 
horizontes e modos para o olhar. Compondo nossa mesa estarão: o escultor Leo Santana autor, 
entre outras, da conhecida estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade no calçadão de 
Copacabana e o grupo de Minas de Minas, autoras, dentre outros, dos grafites de Elza Soares e 
Carolina de Jesus. 
 
 

RODA DE CONVERSA 16: O atendimento psicológico online  
 

Nanci G C Rajão – professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 

Marcelo W. L. Souza - doutorando em Psicologia pela PUC Minas 

Elizabeth Lacerda – representante do Conselho Federal de Psicologia 

 
 
Resumo: O objetivo desta mesa é discutir o atendimento psicológico online contando com a 
participação de um representante do Conselho Federal de Psicologia e com o doutorando Marcelo 
W. L. Souza que apresentará sua experiência com essa modalidade. Pretende-se apresentar a 
Resolução CFP nº 11/2018,  publicada pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que dispõe sobre 
atendimento psicológico on-line e demais serviços realizados por meios tecnológicos de 
comunicação a distância. A psicóloga ou psicólogo poderá oferecer consultas ou atendimentos 
psicológicos de diferentes tipos por meio das tecnologias da informação e comunicação. Cada 
tecnologia utilizada deverá guardar coerência e fundamentação na ciência, na legislação e nos 
parâmetros éticos da profissão. O doutorando Marcelo Wagner de Lima e Souza irá discutir o atual 
contexto em que o atendimento on-line se consolida. Mediante a regulação proposta pelo CFP, 
esta modalidade de atendimento necessita de nosso olhar e de nosso investimento em pesquisas. 
Afinal, diante desta possibilidade, seria possível apontar apenas os impasses oriundos desta 
modalidade, ou seria possível indicar ganhos que, de alguma forma contribuem para o sujeito que 
se envereda em sustentar o processo terapêutico nesta modalidade? Será apresentado neste 
percurso de reflexão, a prática profissional especificamente com pessoas surdas falantes de Libras, 
discutindo a contextualização na qual surge esta modalidade, as orientações do CFP e por fim uma 
breve provocação a partir de uma casuística que caracteriza estas reflexões. 
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RODA DE CONVERSA 17: Psicologia e transtornos alimentares: 

discussões sobre bulimia e anorexia na juventude 
 
Aline Pinheiro Ruas – graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG  
Bárbara Bonutti Moura – graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
Júlia Vitória Canella Duarte - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
Maria Luísa Pereira Fonseca - graduanda em Psicologia da PUC MiINAS SG 
Mariana Roberta Gomes - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
 
Resumo. Esse trabalho foi desenvolvido pensando na importância da atuação do psicólogo junto à 
equipe multidisciplinar na atuação sobre o crescente índice de jovens e adultos com transtornos  
alimentares. Por isso, esse trabalho tem como objetivo ampliar os conhecimentos acerca desse 
tema para toda a comunidade acadêmica e conscientizar a população de um problema tão 
recorrente e que tem sido bastante discutido e pesquisado, bem como alertar a quem interessar 
sobre os meios de identificação desses transtornos e a necessidade de um olhar mais humanizado. 
Reunimos dados históricos, analisamos relatos que as vítimas desses transtornos apresentam 
virtualmente e discutiremos os impasses do tratamento, tanto para o paciente quanto para os 
familiares e  a equipe multidisciplinar. Utilizamos o CID 10 e o DSM-V para nortear a identificação 
dos sintomas e nomenclaturas e também analisamos fragmentos de filmes, matérias de revistas 
que reforçam padrões de beleza que fazem com que jovens se preocupem consideravelmente 
com o corpo reproduzindo o comportamento até que isso se torne um transtorno alimentar grave. 
Há ainda uma preocupação com grupos de pacientes que se formam através de redes sociais, 
como o Twitter, para que assim possam se ajudar a manter o transtorno com intervenções 
punitivas e reforçadores. 
 

RODA DE CONVERSA 18: Contribuições da Avaliação Psicológica na 

formação do psicólogo 
 

Marcelo Augusto Resende - Professor do curso de Psicologia da PUC MINAS SG  
Betânia Vilarino Ramos - graduanda em Psicologia da PUC Minas SG 
Humberto de Aquino Costa - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 
Hygor Santiago Andrade dos Santos - graduando em Psicologia da PUC Minas SG 
Isabella Costa Sant’Ana - graduanda em Psicologia da PUC Minas SG 
Jean Lennon Nascimento de Abreu - graduando em Psicologia da PUC Minas SG 
Luiza Aguiar Soares - graduanda em Psicologia da PUC Minas SG 
Natasha Cristina da Costa Carvalho - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
 

Resumo. A formação do psicólogo na graduação tem sido frequentemente delapidada quando se trata de 
horas-aula dedicadas à avaliação psicológica. Algumas faculdades chegam a oferecer uma carga horária 
total de apenas 30 horas, o que certamente prejudica o futuro profissional que deseja ingressar neste 
contexto de atuação. A proposta desta roda de conversa tem como objetivo realçar as contribuições da 
avaliação psicológica na formação do psicólogo, partindo do pressuposto que este é o profissional que tem 
exclusividade para a utilização de testes psicológicos. Assim, deve estar devidamente capacitado para 
utilizá-los de forma responsável e ética. A mesa se propõe a discutir a utilização das técnicas psicológicas 
em contextos diversos. O primeiro trabalho trata da construção do instrumento e as etapas necessárias 
neste processo. O segundo trabalho descreve a importância do estágio de avaliação psicológica na 



 
 

35 
 

concessão do porte de arma de fogo, para os psicólogos que pretendem atuar na área de segurança. O 
terceiro trabalho retrata a divulgação de testes na internet e os possíveis comprometimentos na utilização 
destes instrumentos na prática profissional. Tomando como referência o teste de Rorschach, constata-se 
que por ser um teste mais complexo torna-se difícil repassar todos os fatores que possam favorecer o 
desempenho de um examinado em processo de avaliação. Será utilizado um site da internet que aplica o 
teste de forma rápida e superficial. 

 

RODA DE CONVERSA 19: O psicanalista além do settting analítico 
 
Carla de Abreu Machado Derzi – Professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 
Nathália Ribeiro – Psicóloga pela PUC MINAS SG  
Paula Priscila Pimenta Custódio – Psicóloga pela PUC MINAS SG 
Karen Reis – Psicóloga pela PUC MINAS SG 
Maria Luiza Ribeiro – Psicóloga pela PUC MINAS SG 
 
Resumo. Serão apresentados fragmentos de atendimentos psicanalíticos realizados no âmbito hospitalar. 
O primeiro trabalho apresentará, através de dois casos clínicos, a importância da escuta clínica dos 
significantes por meio do método de associação livre, permitindo que as manifestações do inconsciente se 
presentifiquem. No segundo trabalho, tratar-se-á de uma paciente que não elaborou o luto do filho perdido 
e as consequências subjetivas desta não elaboração diante do nascimento do outro filho. Ressalta-se a 
importância da função da fala no tratamento analítico. Em seguida, a partir de um terceiro breve caso 
clínico, Sabiá, buscar-se-á, através da teoria psicanalítica estudar pontos relevantes do atendimento. Sabiá, 
muito ansiosa por ser atendida, mostra através da palavra a necessidade de falar para elaborar e se 
deslocar das amarras inconscientes. A palavra emerge enquanto sustentadora do sujeito, e que é preciso 
operar com ela para permitir ao sujeito sair do lugar de objeto do Outro e possibilitar que o sujeito do 
desejo desperte. O último trabalho mostrará a identificação da esposa com o marido, o que nos possibilita 
levantar hipóteses clínicas de uma impossibilidade de elaboração do luto, em razão da estrutura psíquica 
desta esposa.   

 

RODA DE CONVERSA 20: As quebradas e as juventudes: territórios 

de afetos 
 
Márcia Mansur Saadallah - Professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG  
Pollyana Policarpo Rios - graduanda em Psicologia da PUC COREU  
Ingrid Raffaela Silva Sampaio - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
Erick Teixeira Gonçalves - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 
 
Resumo. A proposta desta roda de conversa se baseia nos trabalhos realizados nas comunidades 
Vila Cemig, Conjunto Esperança e Alto das Antenas, na região do Barreiro, como parte das 
atividades de extensão "Quebrada em Rede", um projeto que emerge a partir das experiências 
obtidas pelo coletivo Articulando Redes, Fortalecendo Comunidades. O projeto propõe maneiras 
de ver, viver e experimentar as redes sociais de interações, se atentando à concepção de 
fortalecimento de vínculos, convivência, território e juventudes. Nos tempos atuais se torna 
necessário o debate sobre juventudes periféricas, pois, aonde jornais se atentam a descrever e 
estampar nas páginas policiais mortes, prisões e visões proibicionistas sobre jovens de favela, o 
projeto afirma seu compromisso com todas as juventudes, trabalhando com a autonomia e 
possibilitando o diálogo como norteador de ações participativas emancipatórias. O projeto atua, 
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em rede, como facilitadoras do diálogo entre os atores/atrizes sociais locais, promovendo maior 
participação da juventude e busca também dados sobre a realidade social dos jovens na 
comunidade que servem para basear as atuações. A Quebrada em Rede utiliza-se de cinco 
ferramentas metodológicas, são elas: o mapeamento cultural, oficinas, capacitações, eventos e 
rodas de conversas. Pretende-se, pois, no trabalho submetido, compartilhar experiências para que 
as redes sejam e se mantenham vivas e ativas, sendo sua metodologia revista continuamente e 
proporcionando a coletividade como pratica de uma boa gestão e um bom cuidado. 
 
 

RODA DE CONVERSA 21: A Psicologia na Contemporaneidade os 

Atravessamentos na Era Digital 
 
Dalyenne Franco - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
Jayne Trindade - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
Gabriela Paganini - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
 
Resumo. A nossa proposta de roda de conversa visa apresentar e discutir os resultados obtidos através de 
uma breve pesquisa para elaboração do trabalho apresentado à disciplina de Seminário Temático de 
Integração. Estamos atravessando um período caracterizado por constantes mudanças, sobretudo no que 
diz respeito à informatização e digitalização. A 3º revolução industrial,era digital, não é caracterizada 
apenas por avanços tecnológicos propriamente ditos, mas por novas formas de agir, pensar, produzir e 
transformar o espaço geográfico. Diante disso, é imprescindível discutirmos os atravessamentosdessas 
mudanças no trabalho do psicólogo. E para isso, optamos por explorar três áreas de atuação: Clínica, 
Educação e Organizações, problematizandoos impasses e as possibilidades do trabalho do Psicólogo. Na 
clínica, abordaremos a recente resolução aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia (11/2018), que 
regulamenta o atendimento virtual em psicoterapia. No campo da educação, vamos apresentar as 
principais mudanças e os impactos da digitalização nos novos modelos de aprendizagem.   E no campo do 
trabalho vamos tratar sobre a atuação do Psicólogo dentro das organizações, considerando a utilização de 
novos instrumentos nos processos de recrutamento e seleção, acompanhamento,desenvolvimento e 
modelos de startups na área de RH.  Para além do exercício do profissional de Psicologia, discutiremos 
também os aspectos éticos envolvidos e os impactos na sociedade.  

 

RODA DE CONVERSA 22: Mães recém nascidas e os impactos da 

nova identidade 
 
Ana Cláudia Silva do Nascimento - Graduada em Psicologia pela PUC MINAS SG 
Cristiane Garcia Carvalho Guayume - Graduada em Psicologia pela PUC MINAS SG  
 
Resumo. Este trabalho é resultado de pesquisa acadêmica que teve como objetivo buscar 
compreender como a mulher vivencia a nova identidade de mãe e quais são os maiores impactos 
desta nova vivência. Parte-se da premissa de que a mulher tem dificuldade de se enxergar em um 
processo de construção de uma nova identidade, muitas vezes influenciada pelas construções 
sociais a respeito da maternidade e do instinto materno, que ditam formas romanceadas de 
vivenciar esse período, deixando de lado seus aspectos reais estressores. Para alcançar o objetivo 
da pesquisa, foram verificados eram os principais impactos identificados no período do puerpério; 
entender qual a percepção que as mulheres tinham de si como mães, e como se viam no pós-
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parto; verificar quais eram as estratégias utilizadas pelas mulheres para o enfrentamento das 
mudanças trazidas pela maternidade; compreender qual a percepção (ou sentimento) das mães 
sobre a maternidade na atualidade. Dentre os resultados, verificou-se que cada mulher vivencia a 
nova identidade de forma particular, muito em função de seu momento de vida e das ferramentas 
e recursos de que dispõem para lidar com as questões trazidas por essa nova identidade. Sendo 
assim é de fundamental importância que o profissional da psicologia esteja preparado para o 
manejo das várias formas de maternar e os desafios que a contemporaneidade traz para a 
profissão. 
 
 

 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 01 
 
Coordenadora: Eni Ribeiro da Silva - Professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG  

 

Trabalho 01: As transformações identitárias associadas à cirurgia bariátrica  

 
Ester Aline Silvério Moreira - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG  
Henrique Fortes Vilas Boas - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG  
Leidimar Aparecida Silva - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG  
Luana Batista Ventura - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 
Mara Marçal Sales - Professora em Psicologia da PUC MINAS SG 
Vanessa Mariana Soares Mota - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 

 
Resumo: A pesquisa aqui apresentada ainda está em desenvolvimento. Ela tem como objetivo geral 
compreender, a partir da perspectiva das pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica, as possíveis 
transformações identitárias associadas a esse procedimento. Os objetivos específicos abrangem: a) 
identificar as motivações que levaram os entrevistados a realizar a cirurgia; b) identificar as possíveis 
mudanças na relação com a comida e com o próprio corpo após a cirurgia; c) analisar as possíveis 
consequências psicológicas e sociais, identificadas por indivíduos que se submeteram à cirurgia bariátrica; 
d) verificar se houve acompanhamento por profissionais da Psicologia durante o pré e pós-operatório e e) 
verificar a percepção das pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica frente aos ganhos e perdas 
associados à realização do procedimento. O referencial teórico abrange temas como: a evolução da cirurgia 
bariátrica; os critérios de elegibilidade para a realização da cirurgia; a Psicologia como recurso terapêutico 
no tratamento cirúrgico da obesidade nos períodos pré e pós-operatório e os pressupostos teóricos da 
construção da identidade. A investigação realizada é de natureza qualitativa. Para coleta de dados foram 
realizadas 10 entrevistas semiestruturadas com pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica. Não 
houve escolha por um gênero em específico, contudo, as entrevistas abrangeram majoritariamente 
mulheres (7 entrevistas). Os resultados preliminares mostram que os indivíduos que se submeteram à 
cirurgia bariátrica sentem-se satisfeitos com a realização do procedimento. Eles ressaltam mudanças 
substanciais no seu modo de vida, como, por exemplo, na relação agora mantida com a alimentação. Outro 
resultado encontrado aponta a percepção sobre a importância da Psicologia como recurso terapêutico para 
o indivíduo durante o pré e o pós-operatório.  
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Trabalho 02: Evidências de validade do fator emotividade do teste 

Psicodiagnóstico Miocinético (PMK) 

Coordenadora: Profª do Curso de Psicologia Drª Eni Ribeiro da Silva 
Claudiron Junio Gomes Gonçalves - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 

 
Resumo: O presente trabalho teve como principal objetivo investigar evidências de validade do fator 
Emotividade do teste de personalidade Psicodiagnóstico Miocinético (PMK). Para tanto, realizou-se duas 
aplicações do PMK, uma com e outra sem música, e uma da Bateria Fatorial de Personalidade (BFP) numa 
amostra de 20 pessoas (N=20): 16 do sexo feminino e 4 do sexo masculino, idade média de 26,75 anos 
(DP=9,16), residentes em Belo Horizonte e região metropolitana, a maioria com ensino superior 
incompleto, duas em segunda graduação e uma apenas com o nível médio. Depois, comparou-se os 
respectivos resultados utilizando-se da correlação de Spearman com o SPSS. Dos dez traçados do PMK 
referentes à avaliação da Emotividade, ao se comparar os resultados nas duas condições (com e sem 
música), verifica-se cinco associações significativas, com magnitudes moderadas. Na análise de correlação 
entre os resultados da BFP e dos traçados do PMK utilizados, verificou-se apenas uma associação 
significativa, de magnitude moderada: entre o traçado dos US verticais da mão esquerda e a faceta 
instabilidade (r=0,46; p=0,04). Outras duas associações de magnitudes moderadas, porém com valores de 
significância estatística acima do convencionado pela literatura (p<0,05), foram verificadas, sendo elas, 
entre o traçado dos Lineogramas verticais da mão direita e a faceta Passividade (r=0,41; p=0,069) e o 
traçados das Cadeias ascendentes da mão esquerda com a faceta Depressão (r=0,41; p=0,068). Porquanto o 
PMK dispõe de dez medidas à avaliação da Emotividade, os resultados se mostram incipientes quanto à 
possibilidade de evidência de validade convergente para o PMK ao compará-lo à BFP. 
 

COMUNICAÇÃO ORAL 02: O tráfico é organizado? Análise de uma 

facção criminosa da cidade do Rio de Janeiro na perspectiva da 

gestão de pessoas 
 

Coordenador: Professor do curso de Psicologia da PUC MINAS SG. Dr. João César de Freitas 
Fonseca  
Rafael Nascimento de Castro – Psicólogo pela PUC MINAS SG  
 
Resumo: Este trabalho apresenta uma pesquisa de cunho qualitativo que foi realizada com 
integrantes de uma facção criminosa e com policiais militares da cidade do Rio de Janeiro. Ela teve 
como objetivo geral investigar as atividades desenvolvidas por uma facção criminosa, a partir da 
perspectiva adotada pela Psicossociologia, utilizando elementos discursivos utilizados pela área de 
Gestão de Pessoas. Já seus objetivos específicos abarcaram: a) Identificar e descrever os métodos 
utilizados pelo tráfico para atração e seleção de pessoal, assim como os métodos de promoção de 
pessoal dentro da organização criminosa; b) Descrever os cargos, salários e modelos de 
remuneração realizados pela facção criminosa da cidade do Rio de Janeiro; c) Descrever as 
práticas de treinamento e desenvolvimento utilizados pela organização; d) Apontar as práticas 
sociais realizadas pela facção criminosa; e) Descrever a possibilidade de rompimento com a facção 
criminosa. Como instrumento de para coleta de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada. 
Foram entrevistados quatro sujeitos, sendo dois integrantes de uma facção criminosa e dois 
policiais militares da cidade do Rio de Janeiro. Os dados foram analisados pelo método de análise 
de conteúdo, considerada como pertinente ao referencial teórico adotado. Buscou-se a 
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psicossociologia por proporcionar a analise em diferentes contextos sociais, visto que seu campo 
de estudo é o sujeito no quadro de vida cotidiano. Quanto aos resultados identificamos que o 
tráfico se organiza nas brechas deixadas pelo Estado. A organização criminosa faz uso das práticas 
de organizações legais nos seus processos de recrutamento e seleção, treinamento e 
remuneração. Se distanciam das organizações legais quanto ao processo de desligamento. E por 
fim, percebe-se a busca de apoio da comunidade através de ações sociais. 
 

 

 

MINICURSO 01: Teste: G36 – Teste Não Verbal de Inteligência 
 
Alexandre A de S Lima Júnior - graduando de Psicologia da PUC Minas SG  
Alison Antônio Alves - graduando de Psicologia da PUC Minas SG  
Bruno Moreira Silva - graduando de Psicologia da PUC Minas SG 
Matheus Pierre Reis Fernandes - graduando de Psicologia da PUC Minas SG  
Thayná Alves Silva - graduanda de Psicologia da PUC Minas SG 
 
Resumo: O teste G-36 é um teste psicométrico não verbal, baseado nas Matrizes Progressivas de 
Raven, é um instrumento de inteligência que avalia a inteligência no que se refere ao fator G. O G-
36 foi criado por um psicólogo brasileiro chamado Efrain Rojas Bocallandro. A intenção foi 
construir um instrumento que pudesse ser utilizado em seleção de pessoas. Este teste é 
cientificamente comprovado, ele mede o raciocínio lógico de uma forma ampla, podendo ser 
aplicado apenas por profissionais qualificados em Psicologia (psicólogos) em pessoas de diferentes 
níveis de instrução. Apresenta itens em ordem crescente de dificuldade, envolvendo os seguintes 
raciocínios:compreensão de relação de identidade e raciocínio por analogia, analogia do tipo 
numérica com adição e subtração e mudança de posição, analogia espacial com mudança de 
posição. O sujeito escolhe a alternativa correta e a registra na folha apropriada. A correção é feita 
com crivos de acertos e erros,por meio dos quais poderemos obter quantitativamente o total de 
acertos equalitativamente os tipos de erros cometidos pelo sujeito, considerando osdiversos 
raciocínios exigidos para responder a cada item do teste. Há atualmente uma versão 
informatizada com a correção automática do teste. Existem estudos de precisão, validade e 
tabelas em percentis para o público-alvo de acordo com sua escolaridade. Sua aplicação pode ser 
Individual ou coletiva. Seu público alvo é: o teste pode ser aplicado sem restrições em adultos de 
qualquer grau de instrução. Tempo de aplicação: 30 minutos ou tempo livre dependendo da 
finalidade. 
 

MINICURSO 02: Psicologia da religião 
 
Alexandre Kaitel - Professor do curso de Psicologia da PUC MINAS SG, doutorando em Ciências da 
Religião, membro do REPLUDI - grupo de estudos em Religião, Pluralismo e Diálogo do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. 
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O fenômeno religioso esteve presente na vida dos seres humanos desde os primórdios da 
civilização, e mesmo antes dela. Este fenômeno continua presente e importante na sociedade 
brasileira e na vida de grande número de pessoas. O CENSO de 2010 mostra que 92% dos 
brasileiros são vinculados a alguma religião. Apesar da contraposição histórica entre psicologia e 
religião na definição do que é o ser humano, e da postura moderna de colocar o saber científico 
como mais importante que o saber mítico-religioso, a área da psicologia da religião vem crescendo 
no Brasil. No minicurso apresentaremos autores clássicos e modernos da psicologia da religião. 
Trataremos do pluralismo religioso e apresentaremos o funcionamento mítico dos seres humanos 
em seus aspectos saudáveis e patológicos. Discutiremos também sobre as possibilidades de 
intervenções promotoras de saúde através do funcionamento mítico. Outro objetivo do minicurso 
é apresentar a psicologia da religião como subárea da psicologia e das ciências da religião, 
centrando na relação ciência psicológica-religião na pesquisa e na clínica. 
 

MINICURSO 03: Teste: EATA “Escala para a Avaliação de tendência 

a agressividade” 
 
Aline Pinheiro Ruas - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Larissa Pereira Villike - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Lorena Stéfany Barros - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
 
A Escala para Avaliação de Tendência à Agressividade (EATA) engloba condutas agressivas. Seu ano 
de publicação foi 2013 e seu autor é: Firmino Fernandes Sisto. Esse instrumento é restrito a 
Psicólogos. A agressividade é entendida como uma conduta consciente, muitas vezes planejada, 
que pode molestar, ferir (física, psicológica e moralmente), intimidar, magoar ou provocar dano a 
uma pessoa. A EATA possui três subescalas independentes e uma quarta medida, que é a 
pontuação total no instrumento. A “subescala A” tem como núcleo, condutas comuns aos sexos 
feminino e masculino. A “subescala B” possui como núcleo as condutas mais comuns ao sexo 
feminino e, por fim, a “subescala C” engloba conteúdos que são mais comuns ao sexo masculino. 
A faixa etária do público final da pesquisa corresponde a pessoas com idade entre 18 a 65 anos. A 
escala engloba condutas agressivas e as respostas dadas a cada item informam sobre a tendência 
de uma pessoa a possuir agressividade e sua maior ou menor possibilidade de manifestar 
agressividade. Sua Aplicação pode ser Individual ou coletiva. Seu Público alvo são indivíduos de 18 
a 65 anos. E seu tempo de aplicação: 20 minutos embora não haja tempo limite. Sua correção 
pode ser realizada manual ou informatizada.  
 

MINICURSO 04: Teste das pirâmides coloridas de Pfister 
 
Ana Maria Guimarães de Oliveira - graduanda de Psicologia da PUC MINAS SG  
Beatriz Vieira Figueiró - graduanda de Psicologia da PUC MINAS SG 
Laura NevesFiuza Ramos - graduanda de Psicologia da PUC MINAS SG 
Nayara Ferreira Santos - graduanda de Psicologia da PUC MINAS SG 

 
Resumo: O teste Pirâmides Coloridas de Pfister é um teste projetivo criado pelo suíço Max Pfister 
nos anos 50. Sua edição constitui-se em uma reimpressão revisada do manual editado em 2005. 
Sua editora: Hogrefe – Categoria TP. Personaliade –E sua autoria é de Anna Villemor Amaral. 
Trata-se de um instrumento que avalia aspectos da personalidade, destacando principalmente a 



 
 

41 
 

dinâmica afetiva e indicadores relativos a habilidades cognitivas do indivíduo. O teste das 
Pirâmides Coloridas de Pfister afere a estrutura emocional da personalidade,  registrando a 
estabilidade ou labilidade momentânea e indicando possíveis fatores de estabilização ou 
perturbação. Pfister não se baseou apenas na relação entre cores e emoção para desenvolver sua 
técnica, mas utilizou, deliberadamente, a forma geométrica de uma pirâmide, por julgar que assim 
possibilitaria a composição de variadas configurações, que propiciam uma melhor expressão da 
dinâmica emocional e o nível de estruturação da personalidade. É um instrumento de apoio em 
psicodiagnóstico, orientação vocacional, avaliação de pessoal e psicologia do trânsito. Sendo 
utilizado nos diversos contextos: clinico, organizacional, educacional e pesquisa. Sua 
fundamentação Teórica foi através de aplicação, análise dos resultados, interpretação e estudo de 
caso. Sua aplicação é individual, seu público alvo são crianças a partir dos sete anos até indivíduos 
idosos. E não possui tempo de aplicação. 
 

 

 

OFICINA 01: Oficina de Jogos 
 
Manoela Marra - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Rayra Evangelista - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG 
Erick Gonçalves - graduando em Psicologia pela PUC Minas SG 
Thaís Miranda - graduanda em Psicologia pela PUC Minas SG  
 
Resumo: Esta oficina é organizada no diálogo com as atividades elaboradas e propostas no estágio 
de gestão, denominado "Oficina de Jogos e Brincadeiras". O grupo se propõe a realizar uma oficina 
de jogos apoiada nos estudos de Lino de Macedo e seus parceiros (1997, 2000, 2005, 2006, 2009). 
Esses trabalhos dão foco nos processos de aprendizagem a partir de atividades de jogos e 
situações-problemas, numa perspectiva psicopedagógica. De acordo com o autor, os jogos são 
indicados a todas as pessoas por conta da possibilidade de refletir e aperfeiçoar saberes, 
habilidades e competências, implicando numa atuação autônoma e significativa dos sujeitos. 
Também são  propostos com o objetivo de conhecer mais sobre como o sujeito pensa e 
experiencia o mundo, possibilitando seu protagonismo e uma posição ativa frente a vida. Ainda 
permite que, de forma lúdica, ocorra a socialização e por meio da construção de regras, o 
desenvolvimento da ética e da moral. Ressaltamos, também, o aspecto inclusivo do ato de jogar, 
onde as diversidades estão presentes, assim como no nosso cotidiano. Nesse contexto, serão 
apresentados diferentes jogos que podem ser explorados individualmente, em pequenos grupos 
ou coletivamente. Desse modo, as alunas serão as mediadoras e mobilizadoras indicando regras, 
formas de jogos, intervindo ou problematizando as propostas que serão desenvolvidas. 
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OFICINA 02: Mapeando redes LGBTQI+: Proteger, Ouvir e Cuidar 
 
Márcia Mansur Saadallah – Professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG 
Pollyana Policarpo Rios - graduanda em Psicologia da PUC MINAS COREU 
Ingrid Raffaela Silva Sampaio - graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
Erick Teixeira Gonçalves - graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 

 
Resumo: Compreendendo os desafios da gestão e do cuidado e da realidade ética e social dos 
tempos atuais, estabelecer redes de apoio para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, 
queers e intersexuais fazem parte de um sentimento coletivo e consensual dos movimentos 
sociais brasileiros voltados para as pautas de gênero, sexualidades, orientações sexuais e 
identidades de gênero. LGBTIQ+ de todo o país neste momento, se encontram em articulação para 
promover ações de resistência para alinhar a luta por direitos, representatividade e 
enfrentamento à LGBTfobia. Pretende-se refletir sobre estes e outros assuntos, e a partir disto, 
construir com as participantes um "mapa falado" indicando os fatores de proteção, risco, vivências 
e experiências obtidas durante todo o processo de vida. Com a perspectiva POC (proteger, ouvir e 
cuidar) de construção de vivência das sexualidades, pretende-se discutir, durante esta oficina, 
sobre a atuação da psicologia com as ditas minorias sociais, reafirmando atuações éticas e de 
compromisso, alinhadas com o Conselho Regional e Federal de Psicologia e embasadas na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, código de ética profissional, Constituição Federal e os 
aprendizados da Psicologia Social Crítica. A metodologia participativa proposta, permite que se 
construa processos de mudanças, diagnóstico rápido e participativo, mapeando formas de viver e 
de fortalecimento das redes de apoio, proporcionando possibilidades de reflexão sobre os 
territórios em comum para pessoas LGBTIQ+. 

 

 

 

EVENTO CULTURAL: Peça de teatro “peixes” 
 

ANA REGIS - atriz 
 

Resumo: Peixes é uma peça de teatro que coloca em cena a história de Cláudia, uma professora 

"encarcerada" em um manicômio judiciário. Além da condição de encarcerada Peixes nos coloca 

diante de uma mulher cuja história, como diz a sinopse de sua divulgação, “não é uma estatística, 

mas uma consequência social”. Fruto de intensa pesquisa realizada pela atriz ANA REGIS, a 

personagem Cláudia reúne e vive, como sua, as histórias de abusos e violências vividos por 

diferentes mulheres, desmascarando o ciclo ao qual ela tenta por fim. Um texto ao mesmo tempo 

forte e poético, cuja dramaturgia nos leva a habitar a sala fria e despojada onde memória e dor se 

entrelaçam nos dando a conhecer a história de Cláudias.  

Com essa peça reunimos, nesse evento, Arte e Psicologia, narrativas que podem tornar o 
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sofrimento recognoscível e inventar novos sistemas simbólicos. Peixes foi vencedora dos prêmios 

de Melhor Atriz e Melhor Texto 2018 - IV Prêmio Copasa-Sinparc. 

 

ABERTURA MUSICAL: Megabanda do curso de Psicologia 

Carlos Eduardo Carrusca – Coordenador do curso de Psicologia da PUC MINAS SG  

Liza Festerseifer – professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG  

André Pereira de Souza – graduando em Psicologia da PUC MINAS SG  

Edson Rodrigo de Oliveira – graduando em Psicologia da PUC MINAS SG  

Letícia Marques Franco – graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG  

Luana Teixeira de Jesus – graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG  

Klever Wenceslau Ribeiro – graduando em Psicologia da PUC MINAS SG  

Marcelo Henrique C M Alves – graduando em Psicologia da PUC MINAS SG  

Noemy Adriana Correia Sandy – graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG  

Roberto Márcio Carrusca Vieira e Reigado – Advogado pela PUC MINAS SG   
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CINEMA COMENTADO 01: Tecnologias e transtornos psicológicos: 

Uma análise do episódio "Toda sua história", da série Black Mirror 
 
Alexandre A de S Lima Junior – graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 
Ana Luisa de Melo Lopes – graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
Bianca Jesus Marques Oliveira – graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
João Pedro Lemos Cardoso – graduando em Psicologia da PUC MINAS SG Matheus Pierre Reis 
Fernandes – graduando em Psicologia da PUC MINAS SG 
Renata Caroline Rocha da Luz – graduanda em Psicologia da PUC MINAS SG 
 
Resumo: A tecnologia da informação e da comunicação está cada dia mais presente na vida das 
pessoas ao redor de todo o mundo. Ela se faz essencial para muitos, visto que é um dos meios 
para se alcançar metas, estabelecer comunicação e até mesmo realizar ações e atividades. O 
presente estudo, baseado no artigo realizado no Estágio de Práticas investigativas II e III,  tem 
como objetivo analisar de forma crítica e reflexiva, os impactos do uso irrestrito dessa tecnologia 
na vida dos seres humanos, através da análise do episódio “Toda a sua história”, da série Black 
Mirror. Para isso, como metodologia, o episódio em questão foi decomposto em fragmentos e, a 
partir daí, foram propostas categorias de análise e interpretações. A análise aqui proposta 
concluiu que o uso das tecnologias da informação e comunicação tangencia questões sobre a 
perda de privacidade das pessoas e a tentativa de controle interpessoal, e pode influenciar o 
funcionamento e a saúde mental dos indivíduos, favorecendo o surgimento de comportamentos 
disfuncionais e até mesmo de transtornos psicológicos. Neste contexto, discute-se a importância 
de o psicólogo estar atento às inovações tecnológicas e aos desdobramentos que elas trazem aos 
sujeitos e a suas emoções e comportamentos. Entretanto, sabe-se que o uso deste tipo de 
tecnologia é, também, benéfico e útil. Então, a pergunta necessária parece ser:  em que medida 
pode haver relação entre o uso excessivo e desordenado dessa tecnologia e o surgimento ou 
fortalecimento de comportamentos disfuncionais e/ou distúrbios psicológicos, como por exemplo, 
a obsessão e a paranoia. 
 

CINEMA COMENTADO 02: Documentário "Filhos separados pela 

injustiça" (Elizabeth Campos) 
 
Cristina Campolina Vilas Boas - Professora do curso de Psicologia da PUC MINAS SG Thiago Flores - 
Produtor do Documentário, membro do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas Pela 
Hanseníase - MORHAN e doutorando em Ciências Sociais pela PUC Minas 
 
Resumo: No Brasil do século XX, o Estado desenvolveu uma política que isolou do convívio social 
pessoas atingidas pela hanseníase e promoveu a separação de seus filhos, embora a doença tenha 
tratamento desde a década de 40. Essa história, pouco discutida no País apesar de ter atingido 
milhares de pessoas até a década de 1980, é a temática do curta-metragem documental “Filhos 
Separados pela Injustiça”, rodado em três municípios de Minas Gerais, com direção de Elizabete 
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Martins Campos e pesquisa de documentos e produção de Thiago Flores. O filme traz no primeiro 
plano a voz e rosto de pessoas que protagonizaram essa história, tendo sido separadas na infância 
de seus pais, pela mencionada política de isolamento compulsório da hanseníase. Consideramos 
que a psicologia tem muito a dizer e a fazer junto à essas pessoas. E esta conversa vem em boa 
hora. Um aspecto que será alvo do debate após o filme é a questão da separação mãe-filho que se 
produziu inúmeras vezes ao longo do processo de institucionalização dos pacientes com 
hanseníase. Em nome de uma suposta proteção da criança produziu-se uma nova violência – a 
ruptura de vínculos com sua família de origem. Não raro isso se sucedeu à revelia dos anseios 
maternos. Tendo, portanto, o Estado agido de violenta, uma leitura possível aos olhos dos 
Princípios da Proteção Integral, instituída pelo artigo nº 227 da Constituição Federal. 
 

 

 

 

LANÇAMENTO DE LIVRO 01: Pesquisa qualitativa no contexto da 

família e comunidade: experiências, desafios e reflexões 
 
Rosa Maria Stefanini de Macedo – Psicóloga pela PUC SP  
Ida Kublikowski - Psicóloga pela PUC SP  
Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré - Psicóloga pela PUC SP  
Márcia Stengel – Professora da FAPSI PUC Minas 
 
Resumo: A obra que aqui se apresenta é uma preciosidade para aqueles que trabalham com 
famílias e comunidades no campo da pesquisa e da intervenção em psicologia e áreas afins. Trata-
se do produto de uma rede de pesquisadoras brasileiras, docentes e seus graduandos e pós-
graduandos, de diferentes instituições de ensino superior do território nacional, congregados no 
grupo de trabalho denominado Família e Comunidade filiado à ANPEPP. É no entorno de ambas as 
palavras-chave, que compõem o título do livro, que convergem os diferentes interesses de 
pesquisa dos autores envolvidos, que aceitaram o desafio de refletir sobre os dilemas da produção 
de conhecimento na área da Psicologia e, em especial, da Psicologia da família e da comunidade. 
Este empreendimento buscou o desenvolvimento de teorias, reflexões e métodos de trabalho no 
contexto da Pesquisa Quantitativa. O âmago do livro é a produção de conhecimento para subsidiar 
a pesquisa e a prática, sedimentadas em diferentes contextos de atuação profissional. O intuito 
central dos capítulos é mostrar as possibilidades de uma escuta acolhedora, criteriosa e ética, das 
demandas envolvidas nos trabalhos apresentados, baseadas nos princípios da ciência complexa, 
cujas características envolvem os princípios de intersubjetividade, instabilidade e 
imprevisibilidade, como ponto em comum na postura dos diferentes pesquisadores. Tendo como 
elo principal, as temáticas sobre família e suas interseções com a comunidade, os pesquisadores 
disponibilizaram-se a refletir sobre os desafios da Pesquisa Qualitativa em contexto cuja 
complexidade e vulnerabilidade social são elementos constitutivos. 
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APRESENTAÇÃO DE PÔSTER 01: O Suicídio entre Jovens 

Universitários  
 

Isabela Louise M Araujo de Oliveira - graduanda em Psicologia da PUC Minas SG 
Nathália Rocha de Vasconcelos Paiva - graduanda em Psicologia da PUC Minas SG Pollyanna 
Mosqueira dos Reis - graduanda em Psicologia da PUC Minas SG 
Vanessa Barbosa Guimarães - graduanda em Psicologia da PUC Minas SG  
 
O suicídio pode ser definido como “todo o caso de morte que resulta, direta ou indiretamente, de 
um ato, positivo ou negativo, executado pela própria vítima e que ela sabia que deveria produzir 
esse resultado. A tentativa é o ato assim definido, mas interrompido antes que resultasse na 
morte.” (DURKHEIM, E. apud RODRIGUES, J.A; FERNANDES, F. 1999, p. 103). É possível considerar 
a relevância do estudo investigativo desse fenômeno diante de dados que refletem a atualidade, 
além de considerar o quanto a depressão e o suicídio, encontram-se cada vez mais presentes nos 
espaços sociais, podendo atingir adultos, crianças ou idosos em algum momento de suas vidas. 
Dados alarmantes da Organização Mundial da Saúde (2000), mencionados por Dutra (2012), 
embasaram as motivações da presente pesquisa. Além disso, fatores que impulsionam o auto 
extermínio são amplamente discutidos  - e relevantes na análise do fênomeno - pelo neurologista 
e psiquiatra vienense Victor E. Frankl (1905-1997) e pelo sociólogo Émile Durkheim (1999) sob 
perspectivas divergentes, porém complementares. A amostra participante, foi constituída por 181 
estudantes universitários, sendo 25 graduandos do curso de administração (13,8%), 32 de ciências 
contábeis (17,7%), 50 do direito (26,6%) e 74 de psicologia (40,9%). 


