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APRESENTAÇÃO: 

 

 O I Simpósio Científico de Psicologia – Um novo 

despertar da Psicologia, trata-se de um evento organizado 

pelo curso de Psicologia da Faculdade Quirinópolis, e 

conta com o apoio da coordenação do curso e dos docentes 

do curso de Psicologia.  

 O I Simpósio Científico marca o início de uma 

nova caminhada dentro do curso de psicologia, ocorrendo 

a junção do ensino e pesquisa, momento onde os alunos 

poderão expor as pesquisas realizadas ao longo dos anos e 

abriremos as portas também para que as outras pessoas da 

sociedade e outras Instituições de Ensino também 

mostrem sobre as suas pesquisas e aprendam mais sobre a 

temática que será trabalhada no evento.  

Trata-se de um evento de integração entre os 

discentes e docentes do curso de Psicologia e a sociedade 

com o objetivo de promover diálogos, trocas e construções 



Anais I Simpósio Científico de Psicologia - v.1 n.1 - 2019  

8 
 

coletivas a partir das pesquisas em Psicologia realizadas 

em nossa universidade. Desse modo, pretende-se criar um 

espaço para que os alunos de graduação possam discutir 

propostas de pesquisas, aprender novas temáticas e 

descobrirem novas áreas de interesse dentro da Psicologia. 

Nesta edição, serão convidados a apresentar trabalhos 

todos os alunos regularmente matriculados no curso de 

Psicologia da FAQUI e também alunos de outras 

instituições.   

O evento se destina a alunos do curso de Psicologia 

da FAQUI, assim como, outros alunos que tiverem 

interesse e se destina também a Psicólogos e profissionais 

da Saúde que estejam interessados em abranger o seu 

conhecimento dentro da área da Psicologia. Dessa forma, 

o I Simpósio Científico de Psicologia é destinado a 

população geral que tenha interesse em aprofundar os seus 

conhecimentos.  
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PROGRAMAÇÃO 

 

11/11/2019 – Segunda-feira 

Horário Atividade Local 

19h. Abertura Oficial  

ACIQ 21h. Palestra: Psicologia da 

Percepção. – Me. Claudio 

Hebert Nina e Silva e Esp. 

Gabriela Pereira Aris e Silva. 

 

 

12/11/2019 – Terça-feira 

Horário Atividade Local 

19h. Palestra: O papel do Psicólogo 

inserido na clínica de 

reabilitação – Esp. Emyllene 

Barcelo Morais 

 

ACIQ 

21h. Palestra: Relação e cura em 

Gestalt-terapia. Escuta 

terapêutica. – Esp. Danielle M. 

Guimarães.  
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13/11/2019 – Quarta-feira 

Horário Atividade Local 

19h. Palestra: EMDR e 

Brainspotting, terapias 

embasadas na neurociência – 

Esp. Roberly Vaz. 

 

ACIQ 

21h. Apresentação de Banners  

 

 

14/11/2019 – Quinta-feira 

Horário Atividade Local 

19h. Mesa redonda: Dia a dia com o 

autismo – Esp. Denise Santos 

Oliveira e Esp. Vanessa T. dos 

S. R. Orlando.   

 

ACIQ 

21h. Mesa redonda: MUPI – 

Movimento Unidos pela 

Inclusão – Esp. Denise Santos 

Oliveira e Esp. Vanessa T. dos 

S. R. Orlando.   
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A VIVÊNCIA DE MÃES DE CRIANÇAS ATÉ 3 

ANOS DE IDADE NO CONTEXTO 

UNIVERSITÁRIO. Amanda Freitas, Fabiane Caetano de 

Souza, Gabriel Rodrigues Borges Silva, Larah Emanuela 

Squarize Epifanio e Júlia de Paula Oliveira. 

 

Diante da inserção social da mulher surge a ambiguidade 

entre atender a maternidade com todos requisitos e 

responsabilidades que a mesma requer e a luta por suas 

conquistas pessoais que envolvem o cumprimento da 

demanda proposta pela instituição. A pesquisa justifica-se 

pela importância de verificar de que forma estas mães tem 

se organizado em seu dia a dia para conciliar essa dupla 

jornada ou até mesmo mais funções para não interromper 

os seus estudos devido as dificuldades que lhes são 

impostas a todo momento, o que contribuem para que as 

mesmas vivam em uma constante ambiguidade de 

sentimentos, emoções, sonhos, expectativas, e resultados 

diferente do que os alcançados e que influenciam 

diretamente nos aspectos biopsicossocial. Dessa forma o 

objetivo desse estudo foi o de analisar os principais 

obstáculos a serem enfrentados pelas mães universitárias 

nos aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais. Trata-se 

de uma pesquisa quantitativa-qualitativa e a coleta de 

dados ocorreu em um município do interior goiano, sendo 

que a pesquisa contou com a participação de 11 mães 

universitárias que tinha crianças na faixa etária de 0 a 3 

anos que foram entrevistadas através de um questionário 

semiestruturado contendo 16 perguntas. Todas as 

entrevistas foram áudio gravadas com o consentimento 

diante do TCLE e transcritas na integra para posterior 

análise. Os dados foram analisados com base em literatura 

disponível e dados estatísticos. Como principais resultados 
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a pesquisa mostrou que a maioria das participantes tinham 

entre 22 a 26 anos e 72,73% eram casadas. As 

participantes relataram que o retorno as aulas após o 

termino da licença maternidade geraram um misto de 

sensações com direito a sentir medo e vazio por estarem 

com a sensação que falta algo o tempo todo, contudo, 

relataram estarem felizes por retornarem a sua rotina. 

Quanto ao suporte por parte da instituição de ensino, 

falaram sobre o apoio e a flexibilidade por parte dos 

professores e o abono das faltas no período da Licença 

Maternidade. Neste contexto foram identificados como os 

principais obstáculos a serem enfrentados no dia a dia 

pelas mães universitárias em estar presente nas aulas, 

pontualidade com a entrega de trabalhos, participação nas 

atividades extracurriculares, e conciliar os horários com a 

disponibilidades dos familiares que compõe a rede de 

apoio que auxilia estas mães entre a sua vida acadêmica 

com a maternidade. E em meio a tantas sensações e 

desejos de um futuro melhor estas mães tem se organizado 

a sua rotina com horários que possa participar no 

desenvolvimento de seus filhos a responsabilidade de 

cumprir com as atribuições acadêmicas o que gera um 

grande desgaste físico, uma constante ambiguidade entre 

seus sentimentos e um certo desconforto com relação aos 

seus pensamentos e essa batalha é diária por um futuro 

melhor com os filhos. 

 

Palavras-chave: maternidade; enfrentamento; 

universitário. 
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DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO DO CAPS E 

DO PAPEL DO PSICÓLOGO DIANTE DE UM 

TERRITÓRIO DE POSSIBILIDADES. Amanda 

Freitas, Angelia Mércia Rocha Lima, Ilda Regina Pascoal 

Teles, Nara Resende de Oliveira Sacardo e Carolina 

Martins Oliveira Estevão. 

 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) emerge como a 

principal estratégia para transformação do modelo asilar 

de assistência à saúde mental. Tem como principal 

proposta a garantia de direitos aos usuários, e este se 

constitui na rede como um serviço que se diferencia das 

estruturas tradicionais. O CAPS é considerado um local de 

referência e de tratamento a pessoas que sofrem com 

transtornos mentais severos e persistentes, se configuram 

como serviços comunitários, ambulatoriais e 

regionalizados, em que assumem o papel de articulador de 

uma rede de saúde, aproximando questões relativas à 

saúde coletiva e a saúde mental, e deve ter espaço próprio 

e adequado para atender a demanda específica. O 

psicólogo é o profissional de nível superior com maior 

representatividade, sendo o principal responsável em 

conduzir a gestão do serviço. Diante do apresentado, o 

objetivo deste estudo foi o de compreender a dinâmica de 

funcionamento do CAPS e a atuação do psicólogo como 

agente condutor do processo. A metodologia utilizada para 

este projeto de pesquisa foi no formato qualitativo, com 

uma pesquisa de campo. A coleta de dados foi feita através 

de um questionário semiestruturado com 22 perguntas 

elaboradas pelas acadêmicas do curso de psicologia do 

4°periodo, e foi realizado uma entrevista com a psicóloga 

responsável pela administração do CAPS. A entrevista foi 

concedida de forma particular prezando pela ética da 
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instituição. O presente serviço oferece o atendimento com 

uma equipe multiprofissional, funciona em um local 

adaptado com dinâmica de funcionamento de organização 

que dá sentido ao cuidado com a saúde mental neste lugar. 

Os recursos terapêuticos colocados à disposição dos 

usuários são atendimentos individuais e grupais oficinas 

desenvolvidas com intuído do autocuidado, interação 

social, expressão corporal, expressão plástica e projetos de 

reinserção social. E a partir do estudo realizado pode-se 

observar o quão importante é o CAPS l para a sociedade 

cujas as contribuições atendem os usuários nas suas 

necessidades com relação a sua saúde mental. Sabe-se que 

se trata de um novo modelo de tratamento, porém o desafio 

ainda é grande para todos os profissionais desta área 

juntamente com as políticas públicas, que tem o 

compromisso de continuar com a construção de caminhos 

que realmente assegure a saúde como um direito de todos. 

 

Palavras-chave: Saúde mental; Psicossocial; 

Atendimento. 
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A VISÃO DOS ESTUDANTES DE 

ADMINISTRAÇÃO E NUTRIÇÃO, EM RELAÇÃO 

AO PSICÓLOGO. Angélia Mércia da Rocha Lima, 

Bianca Aparecida Silva, Lorrane Laurinda, Kerollayne 

Patryne Felix Neves e Júlia de Paula Oliveira. 

 

Desde os primórdios da civilização egípcia, os psicólogos 

sofrem com os preconceitos da sociedade principalmente 

pela falta de informação, porém na atualidade, apesar de 

todas informações abrangentes sobre o assunto, o 

preconceito ainda existe, a pesquisa justifica-se em, 

verificar como as pessoas percebem a prática profissional 

do psicólogo, se os veem como pessoas que cuidam de 

doentes mentais ou, pessoas que tem uma grande 

contribuição para sociedade, diante disso, mostra-se 

necessário descrever e explicar o verdadeiro papel do 

psicólogo, para conseguir de alguma forma mudar, 

conscientizar, ou até mesmo destacar a visão que as 

pessoas possuem deste profissional, ajudando assim, a 

identificar e reconhecer a importância do psicólogo para 

com a sociedade e para si, se caso se ver necessário, sem 

receios e preconceitos. Nesse exposto o objetivo geral é 

investigar qual a relação e, ou, visão dos estudantes dos 

cursos de Administração e Nutrição sobre a percepção do 

psicólogo. Como metodologia a pesquisa configurou-se de 

cunho qualitativo de caráter descritivo, tendo uma 

abordagem interpretativa com levantamento de dados para 

interpretar comportamentos e opiniões. A presente 

pesquisa foi realizada na Faculdade Quirinópolis e os 

participantes foram acadêmicos dos cursos de 

administração e nutrição. Os instrumentos utilizados 

foram entrevistas semiestruturada, áudio-gravada, com 

duração de 10 minutos. Diante do que foi proferido, 
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obteve-se como resultado dos grupos entrevistados uma 

posição satisfatória dos estudantes em relação do 

psicólogo, constando que as maiorias descreveram o 

psicólogo um importante profissional da saúde que ajuda 

a superar situações difíceis, principalmente em relação a 

prevenção ao suicídio. 

 

Palavras-chave: atuação do psicólogo; profissão; curso de 

graduação. 
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O MITO NEGRO NA INDUSTRIA 

CINEMATOGRÁFICA: DIÁLOGOS E 

CONTRADIÇÕES. Anna Karolyne Cândida Camargo 

Silva e Sheila Maria Pereira Fernandes. 

 

Através do conceito do Mito Negro o presente trabalho 

pretende analisar seus efeitos no cinema mundial através 

do estabelecimento da correlação do mesmo com os 

estereótipos reproduzidos em Hollywood. Torna-se 

importante investigar está temática devido às 

contribuições para a realidade social, considerando que o 

cinema pode ser ferramenta antirracista ao ajudar a 

impedir a propagação de conceitos depreciativos em 

relação à população negra. Esta pesquisa objetiva 

investigar a correlação entre o conceito do Mito negro e os 

estereótipos de pessoas negras reproduzidos em produções 

hollywoodianas. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica e 

exploratória, realizada a partir de materiais já elaborados, 

como livros e artigos científicos. Foram pesquisados 

artigos científicos publicados em revistas confiáveis nos 

últimos 15 anos. As plataformas de busca foram: SciELO, 

BIREME e PePSIC. Os livros consultados são 

provenientes da biblioteca do ILES/ULBRA de Itumbiara 

e do acervo pessoal, além de sites especializados em 

cinema como o “Nó de Oito” e “Géledes”. No capítulo III 

de seu livro “Tornar-se Negro”, a autora descreve o 

conceito vindo de uma sociedade colonizadora para o 

sujeito negro como “[...] uma fala – verbal ou visual – 

sobre qualquer objeto: coisa, comunicação ou pessoa”. 

Essa prática tem a intenção de manter o sujeito negro 

submisso, naturalizando comportamentos estereotipados e 

se isentando de responsabilidades enquanto sociedade 

branca para com o mesmo. Os estereótipos mais 
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reproduzidos em produções hollywoodianas definidos por 

sites especializados em cinema com uma análise 

afrocentrada estabelecem o “Negro Mágico”, o “Negro 

que precisa de um branco que o salve”, “O negro que não 

merece uma mulher branca” e “A negra arretada”. Ao 

analisar os estereótipos citados percebe-se a presença de 

correlação entre os dois conceitos, contendo em ambas 

características que reforçam a ideia de bestialidade do 

sujeito negro, como a hiperssexualização, a violência e até 

mesmo os dons não associados à inteligência.  Os 

conceitos de Mito Negro e os estereótipos negros 

hollywoodianos não somente conversam entre si, como 

torna-se perceptível como estes são derivados de uma 

ideia eurocêntrica de submissão do sujeito negro em 

relação à sociedade colonizada. Cabe destacar a 

importância da atuação da psicologia no estudo de 

conceitos sociais na construção do indivíduo, agindo 

assim não somente no sujeito, mas com problemáticas de 

âmbito social. O objetivo geral e dos específicos foram 

respondidos, mas cabe ressaltar a importância de 

pesquisas que se aprofundem nas temáticas aqui 

abordadas. 

 

Palavras-chave: Cinema. Racismo. Psicologia. 
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O USO DO ÁLCOOL POR JOVENS ENTRE 16 E 18 

ANOS NO INTERIOR GOIANO. Aylana Munyque de 

Alencar Araújo, Ilda Regina Pascoal Teles, Laura Santos 

Assis, Paula Danyelly Silveira Santos e Júlia de Paula 

Oliveira. 

 

O álcool é uma droga psicoativa e atualmente é a mais 

utilizada pela humanidade, o alcoolismo é uma doença 

progressiva e fatal, caracterizada pela falta de controle 

sobre a bebida. O uso do álcool na adolescência tem 

acontecido cada vez mais cedo, e os jovens desconhecem 

os perigos e consequências dessa atitude. O álcool é uma 

droga aceita pela sociedade, os pais por atitudes simples, 

acabam incentivando os filhos a beber, achando normal e 

categorizando o álcool como inofensivo diante das drogas 

ilícitas, sendo assim, o comportamento dos adultos é 

fundamental para definir a relação dos filhos com o álcool. 

A pesquisa justifica-se diante da necessidade de avaliar o 

consumo de álcool entre os adolescentes relacionando-os 

com condições sociais culturais emocionais, psicológicos, 

afetivas de modo a compreender esta dinâmica. Diante do 

apresentado o objetivo do trabalho é o de analisar quais 

fatores propiciaram o uso de álcool em jovens entre 16 a 

18 anos. A metodologia utilizada para este projeto foi no 

formato quantitativo exploratório e com pesquisa de 

campo, a coleta de dados aconteceu no interior goiano e a 

população da pesquisa contou com 113 participantes, 

respondendo a um questionário de 21 perguntas de forma 

quantitativa, com apenas uma resposta para cada 

alternativa. A análise dos dados enfatizou números ou 

informações conversíveis em números e forma analisados 

de forma criteriosa. Pode-se constatar que os fatores 

influenciadores se originam do próprio lar, a partir de 
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exemplos no consumo de álcool por familiares e parentes 

que tem nesta rotina uma conduta considerada normal. Em 

uma análise de dados específicos da entrevista o conjunto 

familiar muito provavelmente se permite desde cedo que 

o jovem tenha contato com a bebida como se fosse algo 

permissível. Teve como principais resultados que 59% são 

do sexo masculino e 41% do sexo feminino dos 

participantes, onde 39% relataram não consumir nenhum 

tipo de bebida alcoólica e 61% relataram consumir. A 

Frequência do consumo dos participantes foi de 88,40% 

só nos finais de semana, 8,70% uma vez por semana e 

2,90% todos os dias. Por mais adversas que sejam as 

reações o jovem utiliza a bebida como uma válvula de 

escape para potencializar seu bem-estar momentâneo. 

97% dos participantes disseram que a bebida pode sim 

mudar o comportamento e 3% disseram que não. Assim o 

papel da família para a formação e desenvolvimento dos 

indivíduos jovens, a conduta e o exemplo dos pais bem 

como o ambiente são fatores determinantes para o uso ou 

não de drogas licitas ou ilícitas especialmente na 

adolescência. A consideração final não é condenar a 

família nem os pais, nem encontrar culpados ou inocentes, 

mas incentivar uma educação pautada em regras, limites a 

favor das boas relações familiares, como consequência 

uma sociedade melhor. 

 

Palavras-chave: alcoolismo; comportamento do 

adolescente; ensino médio. 
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CREAS, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO 

ÀS CRIANÇAS VITIMAS DE ABUSO E/OU 

EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL. Aylana 

Munyque de Alencar Araújo, Laura Santos Assis, Paula 

Danyelly Silveira Santos e Carolina Estevão. 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa sobre 

políticas públicas, mais especificamente sobre o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

que é uma das redes em que o psicólogo pode intervir na 

Assistência Social, que conforme o Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS), o CREAS deve atender 

famílias e indivíduos que apresentam violações de direitos 

por diversas circunstâncias. Os serviços do CREAS estão 

inseridos na Proteção Social Especial (PSE), voltada para 

as famílias com um ou mais componentes em situação de 

ameaça ou violação de direitos. O atendimento 

psicológico na assistência social começa com um 

acolhimento e escuta qualificada sem julgamento, 

facilitando a compreensão do problema do sujeito e de sua 

família. Diante do apresentado o objetivo é compreender 

a metodologia de intervenção psicológica desenvolvida no 

CREAS. A metodologia utilizada para este projeto a 

metodologia utilizada para a realização deste projeto foi 

de formato qualitativo exploratório. Contou com um 

questionário de 10 questões subjetivas para a psicóloga 

responsável do CREAS, os dados coletados foram 

analisados de forma qualitativa, por uma equipe de três 

pessoas, que priorizaram um entendimento minucioso da 

amostragem das respostas com uma reflexão que permitiu 

compreender as respostas obtidas juntamente com o 

embasamento teórico da psicologia social. O trabalho 

visou compreender, o funcionamento do CREAS, a 
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atuação do psicólogo, o manual de políticas públicas, qual 

é a maior demanda e as metodologias de intervenção 

utilizadas pelo psicólogo. As entrevistas foram 

organizadas e analisadas de forma criteriosa, na tentativa 

de ampliar a compreensão sobre o trabalho realizado e a 

maior demanda do CREAS de uma cidade do interior 

goiano. Trabalhar com pessoas em situação de violação de 

direitos, é um trabalho bastante delicado, que tem como 

finalidade diminuir a sequência da violência no seio 

familiar ou em qualquer outro lugar que se faça presente, 

sendo geralmente desenvolvido por uma equipe 

multiprofissional composta por psicólogos, assistente 

social, educador social que é responsável por atividades 

pedagógicas, que visam a promoção e a integração social, 

a coordenadora que tem como meta fomentar a 

organização e avaliação dos serviços referenciados ao 

CREAS, e o advogado, podendo vir a ser desenvolvida 

pela mesma pessoa diversas funções. Assim pode-se 

concluir que o tema apresentado é de suma importância, 

pois cada dia que passa ocorre mais violência, o trabalho 

de profissionais como psicólogos nessa área do CREAS é 

indispensável, para assim poder tornar as vítimas e suas 

famílias conscientes. O psicólogo se destaca, pois não vai 

em busca apenas de resolver determinada situação através 

de leis e estatutos, mas sim, olhar para o indivíduo por 

completo, observando sua história de vida, contexto 

familiar, analisar detalhadamente seu comportamento e 

sentimentos, para assim dar o suporte necessário, tratar sua 

singularidade, possibilitando uma melhor qualidade de 

vida e consiga lidar com determinadas situações da melhor 

forma possível. 

Palavra-chave: CREAS, abuso sexual; assistência social; 

família.  
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EFICÁCIA DO TRATAMENTO PSICOLOGICO 

FORNECIDO PELA SAÚDE PÚBLICA. Bianca 

Aparecida Silva, Giovanna Souza Rodrigues, Isabella da 

Cruz Kessler e Maria Karolyna Lopes Moura. 

 

O objetivo da pesquisa foi compreender como funciona o 

trabalho do psicólogo dentro da saúde pública, se ele 

funciona da mesma forma que o pago, sua eficácia. O 

estudo, de natureza qualitativa recolher informações 

dentro de um PSF (Programa saúde da família) e 

utilizando material bibliográfico. Uma das preocupações 

dos psicólogos que atuam na saúde é compreender a 

relação entre o comportamento e a saúde e como intervir 

na interface indivíduo, sistema de saúde e sociedade. 

Nesse sentido, os serviços de saúde deveriam ser capazes 

de prestar atenção integral aos usuários. O tema é eficácia 

do tratamento psicológico fornecido pela saúde pública, 

mas para entendê-lo é importante saber como funciona o 

sistema público, e que todos merecem tratamento 

psicológico incluindo os que não tem condição de pagar. 

Apesar de uma grande melhora e criação de programas e 

projetos ainda é muito precário, e deixa desejar. Além da 

falta de informação, a psicologia é vista como elitizada e 

a população não sabe que tem direitos desse tipo de 

tratamento. Uma reflexão sobre a atuação do psicólogo na 

saúde pública onde visa melhorar a qualidade de saúde dos 

usuários, onde podemos definir sobre a atuação. Utilizou-

se da pesquisa qualitativa, cuja abordagem possibilita a 

aproximação e interação entre sujeito e objeto, sendo 

proveitosa para explorar as subjetividades, isto é, como os 

sujeitos expressam. No PSF e em qualquer local que 

utiliza os serviços públicos de saúde, SUS (Sistema Único 

de Saúde) e SUAS (Sistema Único de Assistência Social) 
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para conseguir tratamento psicológico é preciso de 

encaminhamento por algum médico. Analisando o 

material coletado e as leituras feitas, ficou claro que o 

tratamento é eficaz se ele for levado adiante e que existe 

um grande preconceito e falta de informação. Então é mais 

fácil ir para o médico e entrar direto com a medicação do 

que pegar encaminhamento e ir à procura de uma vaga ou 

local que tenha o psicólogo, ou não acreditar em 

tratamento em grupo. A saúde pública apesar das 

melhorias ainda é muito precária e falta muito recursos. 

Infelizmente isso não é prioridade do governo. Sendo 

assim os próprios profissionais de saúde preferem clinicas 

privadas e a maior reclamação dentro da instituição foi a 

falta de profissionais. Muitos veem a psicologia como algo 

elitizado, esse é o maior preconceito. E qualquer 

tratamento para ser realizado com sucesso precisa de 

continuidade, a maioria que tenta não continua. Existe 

poucos casos de pessoas que permanecem no tratamento, 

mas com pouco demorado que o normal por canta da 

instituição. O tratamento é eficaz sim, apesar da grande 

dificuldade. Mas é necessário continuar e levar a sério. As 

pessoas precisam de mais informações e quebrar este 

preconceito. 

 

Palavras-chave: Saúde Pública, Posto de Saúde da 

Família, Tratamento. 
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FUNÇOES EXECUTIVAS APLICADAS. Evane 

Arthur de Oliveira, Alexandre Ribeiro Aquino, Júlia de 

Paula Oliveira. 

 

As Funções executivas (FEs) permitem ao indivíduo 

executar suas atividades voluntárias e planejadas, esta foi 

uma adaptação feita pela evolução da espécie humana e 

pode ter uma atuação autorreguladora. Por essa atuação no 

monitoramento, as mesmas dominam o controle da nossa 

atividade mental e consequentemente comportamental. 

Devido a grande importância das funções executivas no 

meio acadêmico a pesquisa justifica-se pela análise das 

FEs de forma prática indo além da teoria para melhor 

compreensão destas de forma individual. Em vista disso, 

o objetivo da pesquisa foi analisar as FEs e sua 

amplificação no indivíduo interdependente de sua fase do 

desenvolvimento. Refere-se a uma pesquisa qualitativa, e 

a coleta de dados ocorreu no município de Quirinópolis, 

contando com a participação de 4 crianças de 1 a 14 anos, 

as quais foram aplicados três tipos diferentes de testes 

conforme sua fase de desenvolvimento. As aplicações 

destes testes foram feitas mediante ao consentimento dos 

responsáveis e diante do TCLE. Os dados foram 

analisados conforme a literatura Piagetiana. Os resultados 

mostraram que a maioria dos participantes foram melhores 

nos testes sequenciais, onde estes atestavam a memória 

operacional, em contrapartida tiveram um pior resultado 

no teste de ligação onde estes permitiam observar a 

flexibilidade cognitiva. No contexto geral, os participantes 

por terem uma memória operacional melhor desenvolvida, 

conseguem reter e manipular as informações de curto 

prazo para realizar tarefas em que estão engajadas no 

momento. Já na flexibilidade cognitiva houve um 
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desempenho baixo, ou seja, os participantes mostraram um 

prejuízo na capacidade de se adaptarem em mudanças 

repentinas, nas quais precisam se flexibilizar conforme a 

demanda da tarefa. Para serem desenvolvidas as FEs 

superiores como, raciocínio e planejamento, são 

necessários um desenvolvimento anterior das FEs simples, 

entretanto destas funções simples podem ser trabalhadas 

por meio de brincadeiras e atividades que demandam uma 

maior atividade do córtex-pré-frontal desde a infância, e 

chegando ao seu ápice de desenvolvimento por volta dos 

6 anos e se estendendo até a chegada da vida adulta. 

Contudo são denominadas predecessoras do sucesso 

escolar, uma vez que trabalhadas o indivíduo estará mais 

apto a reter e manipular novas informações adquiridas 

dentro do contexto social e escolar. 

 

Palavras chaves: Fases do desenvolvimento, funções 

executivas, Piaget. 
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OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES DOS 

VÍNCULOS CONSTRUÍDOS ENTRE OS 

PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CRAS. Fabiane 

Caetano de Souza, Gabriel Rodrigues Borges Silva, 

Kerollayne Patryne Felix Neves, Larah Emanuela 

Squarize Epifanio e Carolina Martins Oliveira Estevão. 

 

Diante da necessidade de o homem compreender a si 

mesmo e se tornar sujeito dentro da sua realidade 

socioeconômica, surge o CRAS como uma das unidades 

dentro das políticas públicas, oferecendo serviços 

socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de 

vulnerabilidade e risco social. Sendo assim possui um 

aparato legal para que estas ações e práticas se efetivem de 

fato. A pesquisa se justifica pela importância de identificar 

a atuação do psicólogo como agente de transformação 

social cuja sua atuação visa a garantia de direitos do sujeito 

nas dimensões individual, familiar, comunitário e grupal, 

contribuindo dessa forma, para o fortalecimento das 

políticas públicas. O objetivo desse estudo foi analisar os 

principais obstáculos a serem enfrentados quanto aos 

limites e as possibilidades dos vínculos construídos entre 

os profissionais e usuários do CRAS quanto aos aspectos 

biopsicossociais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, e a 

coleta de dados ocorreu em dois municípios do interior 

goiano. A população da pesquisa foram uma psicóloga e 

uma gestora do CRAS, posteriormente a assinatura do 

TCLE. A análise iniciou-se com a transcrição na íntegra 

de todos os dados dos questionários, buscando assim 

compreender de forma clara os conteúdos e significados 

desses para as participantes. Os dados foram analisados 

com base na literatura disponível em artigos e livros sobre 
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o CRAS e seus usuários e sobre o ponto de vista de uma 

psicóloga e uma gestora de duas instituições do CRAS. Os 

dados obtidos sugerem que em relação aos vínculos entre 

o profissional de saúde e os usuários do CRAS consideram 

muito bom, e em alguns momentos pode-se afirmar que 

são excelentes, mas não se deve esquecer que conviver 

com tantos problemas não seja fácil, mas por outro lado é 

gratificante. Com relação ao que seria os limites seria a 

vulnerabilidade que desrespeita a família que contribui 

para não ter tanto compromisso em participar das 

atividades que tem uma extensão por toda a cidade, e as 

possibilidades seriam o fortalecimento dos vínculos que se 

estabelece através do diálogo, visitas periódicas em que os 

profissionais dão assistência, tentando atender as 

demandas daqueles que necessitam de ajuda. Neste 

contexto, foram identificados que as próprias situações de 

vulnerabilidade que impedem os usuários de participar 

com mais compromisso, mas que são inúmeras as 

possibilidades de construírem os vínculos entre os 

mesmos, que começa com o diálogo, as visitas, as 

palestras e dinâmicas em grupo que possibilitam uma 

perspectiva para a construção de sujeitos de direito e com 

autonomia. E quanto as emoções é uma combinação entre 

satisfação e gratificação, mas que divide espaço com uma 

preocupação com esta realidade, e com os vínculos 

fortalecidos que permitem esperança para as futuras 

relações familiares dos 

usuários e os profissionais do CRAS. 

 

Palavras-chave: políticas públicas; vulnerabilidade 

social; vínculo. 
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TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO: FUNÇÕES 

EXECUTIVAS E FASES DO DESENVOLVIMENTO 

SEGUNDO PIAGET. Geovanna Gonçalves Borges, 

Daniela Ferreira Martins, Júlia de Paula Oliveira e 

Alexandre Ribeiro Aquino. 

 

O traçar de um estudo sobre teorias do desenvolvimento e 

sua importância remetem ao fato de obter conhecimento 

acerca das características aparentes em cada faixa etária. 

Na perspectiva do momento de observação do 

desenvolvimento infantil foi possível notar lacunas as 

quais poderiam ser preenchidas com novos 

encorajamentos e estímulos de acordo com cada fase do 

desenvolvimento infantil para que, desta forma, pudessem 

ser obtidos os melhores resultados em cada uma das fases 

e também com a intenção de obter grandes repercussões 

no futuro, em suas vidas adultas. Dentro das funções 

executivas podem ser citadas três dimensões que diferem 

entre si, entretanto permanecem dependentes uma das 

outras. A primeira dimensão é a memória de trabalho 

possui dois conjuntos de habilidades que são as verbais e 

ademais a retenção de informações para que sejam 

realizadas assimilações. Outra dimensão é o controle 

inibitório que corresponde à seleção de pensamentos e 

comportamentos. E por último temos a flexibilidade 

cognitiva que engloba a viabilidade de mudar de 

perspectiva, opinião. Foram utilizadas aplicações de 

estímulos e brincadeiras com crianças de diferentes idades 

obedecendo ao estágio de desenvolvimento em que elas se 

encontravam segundo Piaget, o mesmo destacou quatro 

períodos sendo eles sensório-motor que acontece por volta 

de zero a dois anos, o pré-operatório que se expressa dos 

dois aos sete anos de idade, as operações concretas que se 
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encontram dos sete aos doze anos e operações formais que 

se passa a partir dos doze anos. Este trabalho tem como 

objetivo correlacionar as teorias do desenvolvimento 

segundo Piaget com as funções executivas que consistem 

em habilidades cognitivas fundamentais para o 

desenvolvimento infantil. Participaram da pesquisa quatro 

crianças com as idades de quatro meses, duas com sete ano 

e uma com 12 anos. Durante a pesquisa foi possível 

destacar em qual período segundo Piaget as crianças se 

encontravam e também quais funções executivas 

possuíam um bom desenvolvimento, possibilidade de 

melhora ou desenvolvimento escasso. Observou- se que a 

maioria das crianças correspondeu às características de 

suas fases exceto por uma das crianças de sete anos que 

não apresentou a possibilidade de enxergar outros pontos 

de vista, o que indica que provavelmente está atrasada em 

sua fase e sua função cognitiva denominada flexibilidade 

cognitiva. Este atraso pode ser considerado normal, pois 

cada criança possui seu tempo para desenvolver e também 

dependem dos estímulos que lhe foram aplicados durante 

seu desenvolvimento. Contudo, foi notório que é de 

extrema importância que a criança receba estímulos para 

que sejam desenvolvidas todas as áreas cognitivas e, desta 

forma, a criança consiga passar por todas as fases 

apresentando um bom desempenho, tanto escolar como 

em relações futuras. Este estudo abre espaço para uma 

pesquisa futura sobre os melhores métodos de estimulação 

para que seja possível investir da melhor forma nas 

crianças, que logo serão os futuros adultos a tomar 

decisões e enfrentar situações do dia-a-dia. 

 

Palavras-chave: Piaget; desenvolvimento infantil; 

funções executivas.  
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COMO LIDAR COM UMA PESSOA COM 

PENSAMENTOS SUICIDAS. Giovanna Souza 

Rodrigues, Isabella da Cruz Kessler, Maria Karolyna 

Lopes Moura, Nara Resende de Oliveira Sacardo e Júlia 

de Paula Oliveira. 

 

A motivação da pesquisa é entender o quão importante as 

pessoas e o ambiente é na vida do indivíduo que quer 

cometer o suicídio. A forma como conduzir é primordial, 

quaisquer detalhes que sejam mínimos podem estimular 

ainda mais a vontade de tirar a própria vida. A idealização 

suicida refere-se a pensamentos sobre o suicídio, é um 

termo médico e significa a formulação de um plano, sem 

o ato suicida própria mente dito, dessa forma o assunto 

precisa ser visto como responsabilidade da sociedade. O 

indivíduo em sofrimento pode dar certos sinais, que devem 

chamar a atenção de seus familiares e amigos próximos, 

sobretudo se muitos destes sinais se manifestam ao mesmo 

tempo. Entretanto não há uma “receita” para detectar 

seguramente quando uma pessoa está vivenciando uma 

crise suicida, nem se tem algum tipo de tendência suicida, 

portanto é necessário procurar ajuda de um profissional. O 

objetivo da pesquisa foi identificar como as pessoas 

lidam/agem com uma pessoa ao redor do indivíduo 

incentivam ou não o suicídio, facilitar a compreensão de 

não querer tirar a vida e sim o sofrimento a dor e quebrar 

alguns mitos e preconceitos. O método utilizado foi o 

estudo de caso, através de entrevista e material 

bibliográfico, que é de caráter qualitativo-descritivo. Para 

coleta de dados foi elaborado um roteiro de entrevista com 

15 perguntas norteadoras que seguiam a finalidade do 

objetivo do trabalho. O estudo foi feito através de um caso 

de uma adolescente que tentou o suicídio, a entrevista foi 
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feita com a avó da mesma, onde foi colhido informações 

do abandono da mãe, a falta do pai, o falecimento do avô, 

a forma em que for criada, os dramas adolescentes e a 

carência financeira apesar dos esforços da avó. O 

preconceito a falta de informação dificultou a total 

compreensão da avó de como agir com a menina e trouxe 

mais sofrimento. O mito da prevenção do suicídio é que 

falar sobre isso pode aumentar o risco de alguém 

realmente pode tirar a própria vida, mas isso não é 

verdade. Dessa forma, em vez de evitar o assunto, faça 

perguntas com empatia, se as coisas estão ruins, não julgue 

o próximo, acolha a pessoa que está passando por isto e se 

possível diga algo que possa confortá-la. 

 

Palavras-chave: suicídio; adolescente; enfrentamento. 
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EXPECTATIVAS E ANSEIOS DE ALUNOS DO 

PRIMEIRO PERÍODO DE PSICOLOGIA DA 

FAQUI QUE INGRESSARAM NO CURSO 

SUPERIOR LOGO APÓS A CONCLUSÃO DO 

ENSINO MÉDIO. Herick Donizetti de Paula Ferreira, 

Jader Gustavo Marques, Laura Bethania Soares Rastrelo e 

Júlia de Paula Oliveira. 

 

As motivações desta pesquisa são em razões às questões 

de expectativas e anseios de discentes recém ingressos no 

ensino superior. Dessa forma pode-se conhecer melhor a 

realidade dos recém discentes da graduação para que 

sejam evitadas desistências e aspectos relacionados ao 

psicossocial dos estudantes. Em setores de ordem privada, 

o discente está sujeito à acasos sociais que possam 

contribuir de maneira negativa para esse cancelamento 

acadêmico, como problemas familiares, patologias nos 

pilares maternos e/ou paternos e irmandade. No setor 

público pode-se perceber casos de desistência pessoal, 

situações adversas por não manter-se dentro do quadro de 

avaliação proposto pela instituição pública. Diante do 

exposto, a pesquisa justifica-se na intenção de 

compreender as expectativas guardadas pelos alunos 

recém-formados no ensino médio que ingressaram na 

graduação com o curso de psicologia, para sua formação e 

futura profissão, e simultaneamente, entender os anseios e 

frustrações que os discentes já tiveram, estão tendo e 

temem ter no decorrer do curso. Por conseguinte, o 

objetivo desta pesquisa é procurar compreender o grau de 

expectativa de recém-formados no Ensino Médio após o 

ingresso no curso de psicologia com alunos do primeiro 

período. Para a realização desta, foi utilizado o método da 

pesquisa participante que tem como objetivo promover a 



Anais I Simpósio Científico de Psicologia - v.1 n.1 - 2019  

38 
 

participação social dos indivíduos a procura de um 

problema que envolva o meio em que se está, afim de 

solucioná-lo para um melhor convívio. Foi logrado 

simultaneamente o método misto para que tivesse uma 

análise subjetiva do problema e obtivesse dados 

estatísticos para assim ter uma maior autenticidade 

relacionado ao grau de expectativas e anseios dos 

envolvidos. A pesquisa foi realizada com todos os alunos 

que ingressaram no curso de psicologia, entre 17 e 21 anos 

de idade. A coleta de dados ocorreu através de um 

questionário, com o tempo máximo de 30 minutos de 

duração. A pesquisa abordou fatores como a evasão no 

contexto acadêmico, que podem ter por causalidades 

aspectos como a instituição em si e questões pessoais do 

acadêmico. Tal dado não corrobora com a pesquisa 

realizada, pois dos alunos participantes, 60% estão 

integralmente satisfeitos com o curso escolhido e 100% 

não cogita desistência. Outro agente significativo para a 

apuração desta pesquisa é a convivência dos discentes. As 

contingências reunidas possibilitam conflitos de opiniões 

e tomadas de decisões, corroborando com a pesquisa, pois 

33,3% dos participantes afirmam pouco contato com seus 

colegas e apontam possíveis prejuízos devido à 

convivência. Os cursos de psicologia são de vigorosa 

presença de mulheres, sendo comprovado na pesquisa que, 

90% dos discentes participantes são mulheres. Com todos 

os dados apresentados, pode-se notar que a turma 

pesquisada mantém um grau significativamente positivo 

diante expectativas quanto ao curso escolhido, grades 

curriculares, sem intenção de desistência e anseios quanto 

a convivência à longo prazo. 

Palavras-chave: expectativas; estudante; graduação de 

psicologia.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO 

PSICOSSOCIAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

PARA IDOSOS. Herick Donizetti de Paula Ferreira, 

Jader Gustavo Marques, Laura Bethania Soares Rastrelo, 

Lorrane Laurinda Gomes Rodrigues e Carolina Martins 

Oliveira Estevão. 

 

A presente pesquisa tem como intuito demonstrar a 

realidade dos idosos inferindo-os no contexto psicossocial 

de políticas públicas. No período de 2012 a 2017 houve 

um crescimento de 18% referente ao grupo etário dos 

idosos. O envelhecimento pode se tornar um problema 

para as nações desenvolvidas ou em desenvolvimento caso 

não consigam atender as demandas necessárias que 

promovam o envelhecimento digno, sustentável e que 

contemplem os direitos das pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos. Com este intuito foi se criado um 

projeto para que o idoso pudesse gozar de seus direitos, 

que tem por foco o desenvolvimento de atividades que 

contribuam no processo de envelhecimento saudável, o 

desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no 

fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio 

comunitário e na preservação de situações de risco social. 

Portanto, o Centro de Convivência deve prestar todos os 

direitos que o idoso tem por lei, sendo ademais um dos 

equipamentos que compõe a rede socioassistencial dos 

municípios. O mesmo tem por objetivo assegurar espaço 

de encontro para os idosos afim de promover sua 

convivência familiar e comunitária, desenvolver 

potencialidades para novos projetos de vida e contribuir 

para um envelhecimento ativo, saudável e autônomo. 

Neste contexto, o psicólogo tem como papel o 

desenvolvimento de trabalhos comunitários de promoção 
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à cidadania e de lideranças, prevenção de incapacidades, 

adaptação ambiental e programas de educação para a 

saúde, através de atividades que podem ser propostas 

individualmente ou em grupos. Desta forma, o objetivo do 

trabalho foi o de compreender como é trabalhado a 

realidade dos idosos dentro do contexto psicossocial de 

políticas públicas através do Centro de Convivência do 

Idoso. A presente pesquisa teve como método a pesquisa 

mista, que é uma combinação de métodos 

predeterminados das pesquisas quantitativas com os 

métodos emergentes das qualitativas, intercalando 

análises estatísticas e análises textuais. A pesquisa foi 

realizada com a coordenadora do centro de convivência do 

idoso, na cidade de Paranaiguara-GO, através de uma 

entrevista semiestruturada. Como principal resultado 

infere-se que a depressão é a principal procura pelos 

serviços ofertados no centro de convivência. Com todos os 

dados coletados, pôde-se observar que o centro de 

convivência submetido, remete à realidade o que a teoria 

propõe, que é contribuir no processo de envelhecimento 

saudável, autonomia e sociabilidades executando 

atividades físicas que auxiliem neste processo, físico e 

mental. Enfatizando que o envelhecer necessita de 

cuidados especiais, trabalhando-o de diversas maneiras 

juntamente com o psicólogo auxiliando no que for 

necessário. 

 

Palavras-chave: política pública; idoso; depressão. 

 


