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INTRODUÇÃO 

Este livro é fruto da pesquisa do meu pós-doutoramento em Educação, 
desenvolvido na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais – FaE UFMG, junto ao Observatório da Juventude, sob a supervisão 

do professor Dr. Juarez T. Dayrell, desenvolvida no período de 2012-2013.

A pesquisa teve inicialmente o objetivo de analisar e sistematizar o uso das 
categorias adolescência e juventude na produção discente da Pós-graduação 
stricto sensu em Psicologia entre os anos de 2006-2011. Essa intenção deveu-se a 
minha trajetória acadêmico-profissional marcada pela temática da adolescência, 
que teve início na graduação, prosseguiu no mestrado e doutorado e continua 
presente hoje como docente da graduação em Psicologia e do Programa de Pós-
graduação em Psicologia da Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais 
– PUC Minas, no qual oriento dissertações/teses e ministro disciplinas com a 
temática adolescência/juventude.

Para além de interesses mais pessoais, o tema da adolescência e juventude 
tem ganhado cada vez mais visibilidade, na mídia, com suas discussões sobre 
drogas, sexualidade, gravidez, violência, por exemplo; nas políticas públicas e 
sociais; nos poderes legislativo e judiciário, com os debates da diminuição da 
maioridade penal, da criação do Estatuto da Juventude e de revisões no Estatuto 
da Criança e do Adolescente; e, no âmbito acadêmico, com pesquisas, estudos e 
diversas publicações.

Apesar de toda esta visibilidade, a distinção entre as categorias adolescência e 
juventude ainda não é clara, sendo trabalhadas, muitas vezes, como similares. 
Diferentes campos de estudo utilizam discriminadamente estas categorias. 
Assim, adolescência tem sido privilegiada pela psicologia e psicanálise, 
enquanto juventude é objeto nas Ciências Sociais (Antropologia Cultural e 
Social, Sociologia) e Ciências Humanas (História, Educação, Estudos Culturais, 
Comunicação).
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O tema desta pesquisa surgiu a partir da observação da inserção da categoria 
juventude nos trabalhos e pesquisas em Psicologia. Neste campo, observamos, 
em princípio, uma maior prevalência do uso da categoria adolescência, mas a 
categoria juventude vem ganhando terreno, especialmente naqueles trabalhos 
situados numa perspectiva mais contextualizada socialmente. Entretanto, 
isto tem se dado aparentemente sem uma discussão mais aprofundada sobre 
as especificidades e similaridades intercategorias. Sabendo que a temática 
adolescência/juventude se faz presente frequentemente na Psicologia, tornou-
se importante conhecer melhor estas categorias e seus usos.

No percurso para obter respostas para a pergunta sobre essas categorias e seus 
usos na Psicologia, decidimos por realizar o estado da arte sobre a produção 
discente de pós-graduação stricto sensu de Psicologia sobre adolescência e 
juventude nos anos de 2006 a 2011. A escolha por este material deve-se ao fato 
de grande parte da produção de conhecimento no Brasil se desenvolver nos 
Programas de Pós-graduação stricto sensu. Estes também têm o objetivo de 
formação de novos pesquisadores e muitos alunos têm ou terão inserção nas 
universidades, disseminando o conhecimento. Os alunos da pós-graduação 
também se incluem nos diversos campos de atuação da Psicologia, em que os 
conhecimentos adquiridos em sua formação são aí difundidos, podendo trazer, 
inclusive, alterações nas práticas de trabalho. Por isso, a intenção em trabalhar 
com a produção discente de Pós-graduação.

Um dos produtos obtidos nesta pesquisa foi um banco de dados de teses/
dissertações sobre a temática adolescência/juventude1. Por entendermos que 
este material é rico para pesquisadores, docentes, alunos de graduação e pós-
graduação e profissionais que se interessam pelo tema, decidimos compartilhar 
este material.

A seguir, fazemos uma descrição da metodologia utilizada e dos passos 
percorridos na pesquisa até a organização final do banco de dados.

Metodologia

Esta pesquisa consiste de um estado da arte sobre a produção discente de 
pós-graduação stricto sensu de Psicologia sobre adolescência e juventude nos 
anos de 2006 a 2011. Este tipo de estudo possibilita a sistematização de um 
determinado campo de conhecimento a partir de um recorte temporal fixado. 

1 Esta pesquisa contou com uma bolsista de iniciação científica, Luana Pereira de Oliveira Rodrigues 
Trindade, que foi fundamental para o desenvovlimento da pesquisa e a quem fica aqui meu 
agradecimento.
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Também proporciona a identificação de temáticas e abordagens dominantes e 
emergentes, assim como de lacunas na produção (SPOSITO, 2009).

A temática adolescência/juventude, preponderantemente com a utilização 
do primeiro termo, forma um campo significativo de produção na Psicologia. 
O interesse pela temática teve aumento expressivo especialmente a partir 
da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em 1990, quando 
adolescentes e jovens ganharam maior visibilidade. Uma das importâncias 
de um estado da arte é apontar as mudanças no campo do conhecimento e 
alterações no âmbito da prática social, o que exige investigações sistemáticas 
para o mapeamento destas transformações de modo a possibilitar o avanço do 
conhecimento acadêmico-científico.

Levantamos as teses e dissertações produzidas nos Programas de Pós-graduação 
stricto sensu de Psicologia entre os anos de 2006-2011, que trabalharam com 
temáticas sobre adolescência e/ou juventude. O primeiro passo para a realização 
da pesquisa foi buscar os Programas de Pós-graduação em Psicologia na página 
da Associação Nacional de Pós-graduação em Psicologia – ANPEPP (http://www.
anpepp.org.br). Há no total setenta Programas associados, como pode ser visto 
na Tabela 1. Eles estão concentrados na Região Sudeste, mas estão presentes em 
todas as regiões, distribuindo-se entre universidades públicas e privadas.

Tabela 1 – Programas associados à ANPEPP

IES UF PROGRAMA NÍVEL

1  FIOCRUZ RJ  História das Ciências e da Saúde M-D

2  FUFSE SE  Psicologia Social M

3  PUC/MG MG  Psicologia M-D

4  PUC/RS RS  Psicologia M-D

5  PUC/SP SP  Psicologia (Psicologia Clínica) M-D

6  PUC/SP SP  Psicologia (Psicologia Social) M-D

7  PUC/SP SP  Psicologia Experimental: Análise do Comportamento M-D

8  PUCCAMP SP  Psicologia M-D

9  PUC-GOIÁS GO  Psicologia M-D

10  PUC-RIO RJ  Psicologia (Psicologia Clínica) M-D

11  UCB DF  Psicologia M-D

12  UCDB MS  Psicologia M

13  UCP RJ  Psicologia M

14  UEL PR  Análise do Comportamento M

15  UEM PR  Psicologia M

16  UERJ RJ  Psicanálise M-D
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IES UF PROGRAMA NÍVEL
17  UERJ RJ  Psicologia Social M-D

18  UFAL AL  Psicologia M

19  UFAM AM  Psicologia M

20  UFBA BA  Psicologia M-D

21  UFC CE  Psicologia M

22  UFES ES  Psicologia M-D

23  UFES ES  Psicologia Institucional M

24  UFF RJ  Psicologia M-D

25  UFJF MG  Psicologia M

26  UFMG MG  Psicologia M-D

27  UFMG MG  Educação M-D

28  UFPA PA  Psicologia M

29  UFPA PA  Psicologia (Teoria e Pesquisa do Comportamento) M-D

30  UFPB/J.P. PB  Psicologia (Psicologia Social) M-D

31  UFPE PE  Psicologia M

32  UFPE PE  Psicologia Cognitiva M-D

33  UFPR PR  Psicologia M

34  UFRGS RS  Psicologia M-D

35  UFRGS RS  Psicologia Social e Institucional M-D

36  UFRJ RJ  Psicologia M-D

37  UFRJ RJ  Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social M-D

38  UFRJ RJ  Teoria Psicanalítica M-D

39  UFRN RN  Psicobiologia M-D

40  UFRN RN  Psicologia M-D

41  UFSC SC  Psicologia M-D

42  UFSCAR SP  Psicologia M-D

43  UFSCAR SP  Educação Especial M-D

44  UFSJ MG  Psicologia M

45  UFSM RS  Psicologia M

46  UFU MG  Psicologia M

47  UMESP SP  Psicologia da Saúde M

48  UNB DF  Ciências do Comportamento M-D

49  UNB DF  Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde M-D

50  UNB DF  Psicologia Clínica e Cultura M-D

51
 UNB DF

 Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações 
(PSTO)

M-D

52  UNESP/ASS SP  Psicologia M-D

53  UNESP/BAU SP  Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem M

54  UNICAMP SP  Educação M-D

55  UNICAP PE  Psicologia Clínica M-D
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IES UF PROGRAMA NÍVEL

56  UNICEUB DF  Psicologia M

57  UNIFIEO SP  Psicologia Educacional M

58  UNIFOR CE  Psicologia M-D

59  UNIR RO  Psicologia M

60  UNISINOS RS  Psicologia M-D

61  UNIVERSO RJ  Psicologia M

62  USF SP  Psicologia M-D

63  USP SP  Neurociências e Comportamento M-D

64  USP SP  Psicologia (Psicologia Experimental) M-D

65  USP SP  Psicologia Clínica M-D

66  USP SP  Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano M-D

67  USP SP  Psicologia Social M-D

68  USP/RP SP  Psicobiologia M-D

69  USP/RP SP  Psicologia M-D

70  UTuiuti PR  Psicologia M

(Fonte: site da ANPEPP, 2013)

Devido ao grande número de Programas, decidimos investigar apenas aqueles 
Programas que constavam em 2012 com cursos de mestrado e doutorado. A 
escolha por estes Programas deveu-se ao fato de, ao contar com o curso de 
doutorado, o Programa já ter atingido uma maturidade, inclusive no âmbito de 
suas produções. Também as teses possibilitam aos discentes e docentes, em sua 
função de orientadores, um maior aprofundamento nas temáticas trabalhadas. 
Outra opção também realizada foi eliminar aqueles Programas que não são 
específicos de Psicologia, apesar de estarem associados, como por exemplo, o 
Programa de História das Ciências e da Saúde da FIOCRUZ – RJ e o de Educação 
da UFMG – MG. Assim, totalizamos 41 Programas. Deste modo, trabalhamos 
com a Tabela 2, que se segue:

Tabela 2 – Programas investigados

IES UF PROGRAMA NÍVEL

1 PUC/MG MG Psicologia M-D

2 PUC/RS RS Psicologia M-D

3 PUC/SP SP Psicologia (Psicologia Clínica) M-D

4 PUC/SP SP Psicologia (Psicologia Social) M-D
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IES UF PROGRAMA NÍVEL
5 PUC/SP SP Psicologia Experimental: Análise do Comportamento M-D

6 PUCCAMP SP Psicologia M-D

7 PUC-GOIÁS GO Psicologia M-D

8 PUC-RIO RJ Psicologia (Psicologia Clínica) M-D

9 UERJ RJ Psicanálise M-D

10 UERJ RJ Psicologia Social M-D

11 UFBA BA Psicologia M-D

12 UFES ES Psicologia M-D

13 UFF RJ Psicologia M-D

14 UFMG MG Psicologia M-D

15 UFPA PA Psicologia (Teoria e Pesquisa do Comportamento) M-D

16 UFPB/J.P. PB Psicologia (Psicologia Social) M-D

17 UFPE PE Psicologia Cognitiva M-D

18 UFRGS RS Psicologia M-D

19 UFRGS RS Psicologia Social e Institucional M-D

20 UFRJ RJ Psicologia M-D

21 UFRJ RJ Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social M-D

22 UFRJ RJ Teoria Psicanalítica M-D

23 UFRN RN Psicobiologia M-D

24 UFRN RN Psicologia M-D

25 UFSC SC Psicologia M-D

26 UFSCAR SP Psicologia M-D

27 UNB DF Ciências do Comportamento M-D

28 UNB DF Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde M-D

29 UNB DF Psicologia Clínica e Cultura M-D

30 UNB DF Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações 
(PSTO)

M-D

31 UNESP/ASS SP Psicologia M-D

32 UNICAP PE Psicologia Clínica M-D

33 UNIFOR CE Psicologia M-D

34 USF SP Psicologia M-D

35 USP SP Neurociências e Comportamento M-D

36 USP SP Psicologia (Psicologia Experimental) M-D

37 USP SP Psicologia Clínica M-D

38 USP SP Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano M-D

39 USP SP Psicologia Social M-D

40 USP/RP SP Psicobiologia M-D

41 USP/RP SP Psicologia M-D
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Após a seleção dos Programas, começamos a busca pelas teses e dissertações 
que tratam e/ou trabalham com adolescência e juventude defendidas entre 2006 e 
2011, foco da pesquisa. Optamos por fazer uma busca Programa a Programa, lendo 
todos os títulos das teses/dissertações para localizar aquelas que tratam do tema 
investigado.

A busca pelas teses/dissertações foi feita tanto pelos sites dos Programas 
quanto pelo Banco de Teses da Capes (http://www.capes.gov.br/servicos/
banco-de-teses) e no Portal Domínio Público (http://www.dominiopublico.gov.
br).  O Banco de Teses da Capes permite acesso apenas aos resumos das teses/
dissertações. Entretanto, alguns dos títulos levantados não se encontravam 
neste Banco, o que levou à necessidade de buscá-los no Portal, nos sites dos 
Programas e até mesmo pela ferramenta de busca do Google.

Um critério aplicado para retirada de teses/dissertações foi a inespecificidade da 
pesquisa com a temática da adolescência/juventude. Observamos que muitos 
trabalhos têm como sujeitos da pesquisa universitários ou estudantes do ensino 
médio, o que, em princípio, colocá-los-ia no escopo desta pesquisa devido à 
faixa etária2. Entretanto, estes trabalhos não têm como objetivo estudar sobre 
ou este público, mas apenas utilizam-no como sujeitos, muitas vezes, pelo fácil 
acesso a ele.

Alguns poucos títulos também foram retirados por não termos encontrado o 
resumo e/ou texto integral das teses/dissertações ou por haver erros, como 
resumo que claramente não correspondia ao título, ou nome do autor diferente 
do que constava na página dos Programas. Como estes casos não puderam ser 
sanados a partir de outras buscas, decidimos por sua eliminação.

Ao final da pesquisa, conseguimos localizar a Tabela 3 com as distribuições de 
teses/dissertações por Programas, totalizando 483 trabalhos.

Tabela 3 – Distribuição de teses/dissertações sobre adolescência/
juventude por Programa

IES UF Programa Dissertações Teses

1 PUC/MG MG Psicologia 8 0

2 PUC/RS RS Psicologia 25 2

3 PUC/SP SP Psicologia (Psicologia Clínica) 25 2

2 Trabalhamos com a faixa etária de 12 a 18 anos para adolescência e 15 a 29 anos para juventude, 
pautando-nos nos Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990) e Estatuto da Juventude (2013).
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IES UF Programa Dissertações Teses

4 PUC/SP SP Psicologia (Psicologia Social) 3 4

5 PUC/SP SP
Psicologia Experimental: Análise do 
Comportamento

0 0

6 PUCCAMP SP Psicologia 17 1

7 PUC-GOIÁS GO Psicologia 16 0

8 PUC-RIO RJ Psicologia (Psicologia Clínica) 7 0

9 UERJ RJ Psicanálise 3 0

10 UERJ RJ Psicologia Social 17 7

11 UFBA BA Psicologia 13 2

12 UFES ES Psicologia 28 7

13 UFF RJ Psicologia 17 0

14 UFMG MG Psicologia 4 1

15 UFPA PA
Psicologia (Teoria e Pesquisa do 
Comportamento)

3 1

16 UFPB/J.P. PB Psicologia (Psicologia Social) 10 2

17 UFPE PE Psicologia Cognitiva 3 5

18 UFRGS RS Psicologia 29 10

19 UFRGS RS Psicologia Social e Institucional 6 0

20 UFRJ RJ Psicologia 10 9

21 UFRJ RJ
Psicossociologia de Comunidade e Ecologia 
Social

10 3

22 UFRJ RJ Teoria Psicanalítica 3 2

23 UFRN RN Psicobiologia 7 1

24 UFRN RN Psicologia 11 0

25 UFSC SC Psicologia 28 2

26 UFSCAR SP Psicologia 3 0

27 UNB DF Ciências do Comportamento 0 1

28 UNB DF
Processos de Desenvolvimento Humano e 
Saúde

21 6

29 UNB DF Psicologia Clínica e Cultura 1 0

30 UNB DF
Psicologia Social, do Trabalho e das 
Organizações (PSTO)

1 0

31 UNESP/ASS SP Psicologia 24 1

32 UNICAP PE Psicologia Clínica 13 0

33 UNIFOR CE Psicologia 10 0

34 USF SP Psicologia 7 0

35 USP SP Neurociências e Comportamento 0 0

36 USP SP Psicologia (Psicologia Experimental) 1 0

37 USP SP Psicologia Clínica 4 7

38 USP SP
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 
Humano

11 5

39 USP SP Psicologia Social 7 3

40 USP/RP SP Psicobiologia 0 1

41 USP/RP SP Psicologia 25 10
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Apesar de a escolha inicial ter sido por Programas que têm os cursos de mestrado 
e doutorado, muitos ainda não tinham defesas de doutorado realizadas no 
período pesquisado. Ainda assim, decidimos por sua manutenção na pesquisa, 
já que obedeciam ao critério de oferecer os dois cursos. Por isso, alguns cursos de 
doutorado não têm trabalhos. Em outros casos, em alguns Programas não consta 
nenhuma tese/dissertação devido ao fato de os trabalhos não contemplarem a 
temática trabalhada.

A discrepância no número de defesas entre os Programas se deve ao ano de 
criação dos Programas e seus respectivos cursos. Temos Programas com maior 
tempo de duração e, consequentemente, maior número de defesas, enquanto 
outros se encontram na situação oposta. Também há diferenças no número de 
professores-orientadores e vagas oferecidas entre os Programas.

A temática da adolescência/juventude esteve presente em praticamente todos 
os Programas selecionados. Na tabela 4, podemos observar o número de teses/
dissertações de cada Programa e o número delas que tratou do tema em foco, 
assim como sua porcentagem.

Tabela 4 – Número de dissertações/teses sobre  
adolescência/juventude por Programas

IES UF PROGRAMA
Total Adolesc./ 

Juventude
P o r c e n t a -
gem

1 PUC/MG MG Psicologia 147 8 5,4

2 PUC/RS RS Psicologia 220 26 11,8

3 PUC/SP SP Psicologia (Psicologia Clínica) 398 27 6,7

4 PUC/SP SP Psicologia (Psicologia Social) 219 7 3,2

5 PUC/SP SP
Psicologia Experimental: Análise do 
Comportamento

117 0 0

6 PUCCAMP SP Psicologia 184 17 9,2

7 PUC-GOIÁS GO Psicologia 149 16 10,7

8 PUC-RIO RJ Psicologia (Psicologia Clínica) 113 7 6,2

9 UERJ RJ Psicanálise 86 3 3,4

10 UERJ RJ Psicologia Social 63 24 38

11 UFBA BA Psicologia 92 15 16,3

12 UFES ES Psicologia 140 35 25

13 UFF RJ Psicologia 126 17 13,5

14 UFMG MG Psicologia 55 5 9,1

15 UFPA PA
Psicologia (Teoria e Pesquisa do 
Comportamento)

7 4 57
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IES UF PROGRAMA
Total Adolesc./ 

Juventude
P o r c e n t a -
gem

16 UFPB/J.P. PB Psicologia (Psicologia Social) 12 193 6,2

17 UFPE PE Psicologia Cognitiva 75 8 10,6

18 UFRGS RS Psicologia 157 39 24,8

19 UFRGS RS Psicologia Social e Institucional 120 6 5

20 UFRJ RJ Psicologia 408 19 4,6

21 UFRJ RJ
Psicossociologia de Comunidade e 
Ecologia Social

117 13 11

22 UFRJ RJ Teoria Psicanalítica 127 5 3,9

23 UFRN RN Psicobiologia 127 8 6,2

24 UFRN RN Psicologia 99 11 11

25 UFSC SC Psicologia 202 30 14,8

26 UFSCAR SP Psicologia 22 3 13,6

27 UNB DF Ciências do Comportamento 23 1 4,3

28 UNB DF
Processos de Desenvolvimento 
Humano e Saúde

39 17 43,6

29 UNB DF Psicologia Clínica e Cultura 39 1 2,5

30 UNB DF
Psicologia Social, do Trabalho e das 
Organizações (PSTO)

64 1 1,5

31 UNESP/ASS SP Psicologia 121 25 20,1

32 UNICAP PE Psicologia Clínica 28 13 46

33 UNIFOR CE Psicologia 102 10 9,8

34 USF SP Psicologia 112 7 6,2

35 USP SP Neurociências e Comportamento 119 0 0

36 USP SP Psicologia (Psicologia Experimental) 121 1 0,8

37 USP SP Psicologia Clínica 132 11 8,3

38 USP SP
Psicologia Escolar e do 
Desenvolvimento Humano

164 16 9,7

39 USP SP Psicologia Social 126 10 7,9

40 USP/RP SP Psicobiologia 50 1 2

41 USP/RP SP Psicologia 147 35 23,8
 

O banco de dados é composto pelo conjunto das 483 teses/dissertações 
levantadas.  Este material foi sistematizado a partir dos seguintes pontos: o título 
da dissertação/tese, o(a) autor(a), o nível, ou seja, mestrado ou doutorado, o 
tema, a instituição na qual foi realizada a pós-graduação, a área de concentração 
do programa, o(a) orientador(a), o ano da defesa, as palavras-chave, e o resumo. 
As palavras-chave e os resumos foram retirados dos sites Portal Capes, Domínio 
Público e os dos Programas. Foram copiados como encontramos. Em alguns 
casos não foi possível localizar as palavras-chave, mesmo buscando-as nas 
teses/dissertações.
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Os temas listados foram definidos por nós ao longo da pesquisa. Para tanto, 
realizamos  uma leitura dos resumos e análise das palavras-chave e assim, 
separamos as teses/dissertações em temas. Alguns dos trabalhos podem ser 
encaixados em mais de um tema e por isso, tivemos que fazer uma opção, 
considerando aquele que acreditamos estabelecer maior relação com o trabalho 
ou que havia maior preponderância. Alguns temas pensados inicialmente 
tiveram um número pequeno de trabalhos e por isso, decidimos reagrupá-los 
em outros temas. Esta decisão deveu-se à intenção de não termos um largo 
espectro de categorias temáticas. Ao final da leitura dos títulos, resumos e 
palavras-chave, elaboramos a seguinte lista de categorias temáticas: 

1. Avaliação psicológica: refere-se aos trabalhos sobre testes psicológicos, 
com pesquisas sobre validação, equivalência e aplicação. As dissertações/
teses aqui selecionadas têm interesse nos testes especificamente para 
o público adolescente/jovem, na medida em que possibilitam uma 
compreensão de aspectos específicos da adolescência/juventude.

2. Clínica: trabalhos que estudam a clínica psicológica, em várias áreas e 
perspectivas teóricas, junto ao público adolescente/jovem, buscando 
entender aspectos específicos a este público ou discutindo a especificidade 
da clínica junto a este público.

3. Consumo: dissertações/teses que discutem a sociedade de consumo e 
comportamento do consumidor.

4. Corpo: pesquisas que focam na discussão da imagem corporal e 
intervenções no corpo, como tatuagens.

5. Desenvolvimento: dissertações/teses que focam na discussão sobre 
processos psicossociais relacionados à adolescência/juventude, 
funcionamento cognitivo, moralidade, transformações psíquicas e sociais 
consideradas como próprias desta etapa da vida.

6. Drogas: trabalhos sobre uso e abuso de drogas lícitas e/ou ilícitas entre 
adolescentes/jovens.

7. Educação: dissertações/teses com foco na relação de adolescentes/jovens 
com o ensino, a escola e/ou a universidade; a questão da aprendizagem 
e do desempenho escolar; relacionados com a Psicologia Escolar, área da 
psicologia que se articula com a educação.

8. Esporte, cultura e lazer: pesquisas sobre movimentos culturais, música, 
dança, arte, hábitos de lazer e práticas esportivas de e/ou com adolescentes/
jovens. Por um número pouco significativo de teses/dissertações em que 



13

Márcia Stengel, Juarez T. Dayrell

cada um dos temas separadamente, decidimos agrupar os três em uma 
única categoria, já que há uma articulação entre eles.

9. Família: trabalhos estudando relações familiares, maternidade, paternidade, 
práticas educativas parentais e relações intergeracionais.

10. Novas tecnologias: pesquisas sobre o uso das novas tecnologias pelos 
adolescentes/jovens, como celulares, computadores, internet, redes sociais 
virtuais.

11. Política: trabalhos que discutem adolescentes/jovens e participação social 
e política, movimentos sociais, direitos humanos e cidadania. 

12. Políticas públicas e sociais: dissertações/teses que investigam Conselhos 
Tutelares, políticas de abrigamento, adolescentes e jovens em situação de 
rua, as redes de atendimento para este público, Medidas socioeducativas, 
políticas governamentais e Organizações não-governamentais (ONG).

13. Projetos de vida e profissional: pesquisas que debatem processos de 
organização e realização de projetos de vida, projetos profissionais e 
escolhas profissionais.

14. Psicopatologia: dissertações/teses que objetivam a discussão sobre saúde 
mental e patologias psíquicas que acometem adolescentes/jovens.

15. Saúde: trabalhos com temas que abarcam adolescentes/jovens acometidos 
de doenças, como as sexualmente transmissíveis – DST/Aids, câncer, 
diabetes, e os serviços de saúde e atendimento para este público.

16. Sexualidade: pesquisas sobre as relações afetivo-sexuais, gravidez, práticas 
sexuais e exercício da sexualidade de adolescentes/jovens.

17. Subjetividade: trabalhos abrangendo discussões sobre características 
psicológicas, identidade, relações interpessoais, sentimentos e emoções, 
produção de subjetividade, discussão de valores, processos psíquicos.

18. Trabalho: dissertações/teses que discutem experiência de trabalho, 
inserção profissional, trabalho infanto-juvenil e aprendizagem profissional.

19. Violência: pesquisas que discutem a violência em várias vertentes, sendo 
os subtemas principais a violência doméstica, violência sexual, incluindo 
aqui o abuso sexual intrafamiliar, os adolescentes infratores e a exploração 
sexual.
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A seguir, apresentamos a Tabela 5 com o número de teses/dissertações para 
cada um dos temas e a porcentagem relativa ao universo total dos trabalhos 
selecionados.

Tabela 5 - Número de teses/dissertações por temas

TEMA NÚMERO PORCENTAGEM

Violência 77 15,94

Família 54 11,18

Subjetividade 45 9,32

Políticas públicas e sociais 40 8,28

Desenvolvimento 30 6,21

Clínica 29 6,00

Psicopatologia 24 4,97

Saúde 24 4,97

Educação 22 4,55

Política 20 4,14

Drogas 18 3,73

Novas tecnologias 17 3,52

Projetos de vida e profissional 17 3,52

Avaliação psicológica 16 3,31

Sexualidade 16 3,31

Trabalho 14 2,90

Corpo 08 1,66

Esporte, cultura e lazer 08 1,66

Consumo 04 0,83

Total 483 100

 

Esperamos poder, com este material, contribuir tanto para um melhor 
conhecimento da produção discente de pós-graduação em psicologia, assim 
colaborar nos levantamentos bibliográficos para aqueles que estudam e 
pesquisam a temática adolescência/juventude.
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1. DADOS GERAIS:

Estudo de fidedignidade e validade do inventário de 
depressão de BeckII (BDI-II) em adolescentes

Autor: Mariana Esteves Paranhos

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia testes 

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Blanca Susana Guevara Werlang

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Inventário de Depressão de Beck–II, Intensidade de 
Depressão; Estudo de Fidedignidade e Validade, Adolescentes.

Resumo:
Com o objetivo geral de validar para uma população universitária o Inventário 
de Depressão de Beck II (BDI-II), colaborando com o estudo das características 
psicométricas da versão em português, através da análise de representação 
comportamental e estabilidade temporal, o presente estudo está organizado 
em dois capítulos. No primeiro objetiva-se apresentar dados de prevalência 
de depressão e sintomatologia depressiva em universitários, além dos fatores 
associados ao transtorno, através de materiais publicados a partir de 2004 e 
localizados nas bases de dados Academic Research Library, Dissertations e Theses, 
Electronic Journal, Medical Library, ProQuest, Psychology Journal, PsycINFO, 
PubMED, Medline, Research Library Health Module, Scielo, Science Journals 
e Web of Science (ISI) com os descritores depressão, sintomas depressivos, 
universitários, estudantes (depression, depressive symptoms, students, 
college student, university student). Foram encontradas 44 publicações que 
seguem o objetivo do capítulo, observando-se elevadas taxas de prevalência 
de sintomatologia depressiva em universitários. Os números variam de 8,7% a 
45,5%. Definição de pontos de corte diferentes em cada estudo e a utilização 
de metodologias diversas justificam a grande diferença encontrada. Há maior 
probabilidade de presença de sintomas depressivos em mulheres, calouros 
(alunos novatos da universidade) e pessoas com baixo nível socioeconômico, 
conforme os estudos localizados. Estudantes com ideação suicida atual têm 
sintomas depressivos significativamente maiores que os sem ideação suicida. 
No segundo capítulo almeja-se analisar as propriedades psicométricas do BDI-II 
para realizar a validade de construto do teste psicológico através das técnicas de 
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análise fatorial, consistência interna e estabilidade temporal, além de observar 
fatores associados à sintomatologia depressiva, seus graus de correlação e 
significância. A amostra foi composta por 907 participantes, tendo 50 perdas, 
totalizando 857 estudantes universitários de uma universidade particular do 
Estado do Rio Grande do Sul. Utilizou-se uma ficha de dados sociodemográficos, 
organizada para o estudo, e o BDI-II. As análises estatísticas foram realizadas 
mantendo um nível de significância de 5%. Após análise, os resultados foram: 
Alfa de Cronbach igual a 0,888; utilizando-se da correlação intraclasse, verificou-
se uma boa estabilidade temporal (ri = 0,731; p <0,001); através do método de 
extração Análises de Componentes Principais e do método de rotação Varimax, os 
21 itens do instrumento foram reduzidos a três fatores. Este modelo apresentou 
uma explicação de 44,567% da variação total dos 21 itens. Observou-se que 
8,8% da população apresentam sintomas depressivos. Além disso, mulheres 
e frequentadores de semestres iniciais do curso apresentam mais sintomas 
depressivos em comparação aos demais. E quanto mais atividades de lazer e 
prática de exercícios, menos sintomas depressivos os alunos apresentam e/ou 
vice e versa. Com resultados melhores em consistência interna, estabilidade 
temporal e análise fatorial, a validade de construto, através da representação 
comportamental do construto, torna-se mais consistente que a validade do 
BDI-I para uma população universitária brasileira

2. DADOS GERAIS:

Tradução e validação da escala de resiliência para crianças 
e adolescentes de Sandra Prince-Embury

Autor: Renata Jordani Barbosa

Nível: Mestrado

Tema: Avaliação psicológica

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Ceres Alves de Araújo

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: resiliência, validação, crianças e adolescentes e escala
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Resumo:
Introdução: A resiliência é um potencial humano; presente nos indivíduos 
em todas as culturas e em todos os tempos; é parte de um processo 
evolutivo e pode ser promovida desde o nascimento. Os estudos sobre 
resiliência procuram compreender como crianças; adolescentes e adultos 
são capazes de sobreviver e superar adversidades; apesar de viverem em 
condições de pobreza; violência familiar; ou em diversas outras situações 
de risco. Na sociedade moderna as mudanças estão cada vez mais rápidas 
e profundas; exigindo constantes esforços de adaptação e; portanto 
tornando a resiliência um desafio dessa nova era. O presente trabalho 
tem relevância para os profissionais de Psicologia; pois pretende traduzir 
e validar uma escala de resiliência para crianças e adolescentes; visto 
que ainda não existe instrumento validado especificamente para essa 
população. Objetivo: Traduzir; adaptar e validar para a língua portuguesa 
e para a população brasileira a versão original da escala Resiliency Scales 
for Children & Adolescents (RSCA) de Sandra Prince-Embury (2007). Método: 
Para a tradução e a adaptação transcultural da escala foram utilizadas as 
diretrizes propostas por Hambleton e Patsula (1999). A coleta de dados da 
pesquisa foi feita em três escolas situadas em diferentes distritos da cidade 
de São Paulo; duas da rede pública de ensino e uma particular. A amostra 
foi composta por 1226 crianças e adolescentes de 9 a 18 anos; sendo que 
51% pertenciam ao sexo feminino. Resultados: Para verificar os fatores 
que compõem as subescalas CO; CR e RA; utilizou-se a análise fatorial por 
componentes principais e rotação varimax. Admitiu-se cargas fatoriais iguais 
ou maiores que 0;30 e a aplicabilidade da análise fatorial foi julgada de 
acordo com o coeficiente KMO e teste de esfericidade de Bartlett. Os escores 
de Alpha de Cronbach encontrados nas escalas (CO = 0.83; CR = 0.90 e RA = 
0.87) na versão brasileira se mostraram satisfatórios em relação ao que foi 
relatado por Prince-Embury (2007); indicando boa consistência interna do 
instrumento. Apenas em três fatores (adaptabilidade; conforto e tolerância) 
os coeficientes alpha encontrados foram consideravelmente mais baixos 
do que os do original. Vários dos conceitos definidos neste estudo estão 
teoricamente relacionados entre si; razão pela qual a formação de alguns 
fatores mostra que os itens estão ambíguos; e esta ambiguidade conceitual 
refletiu na análise fatorial. Os fatores que demonstraram esta relação foram: 
na escala CO: otimismo e auto-eficácia; na escala CR: confiança e apoio.

3. DADOS GERAIS:

Tradução e validação da escala de resiliência para crianças 
e adolescentes de Sandra Prince-Embury
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Autor: Renata Jordani Barbosa

Nível: Mestrado

Tema: Avaliação psicológica

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Ceres Alves de Araújo

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: resiliência, validação, crianças e adolescentes e escala

Resumo:
Introdução: A resiliência é um potencial humano; presente nos indivíduos 
em todas as culturas e em todos os tempos; é parte de um processo 
evolutivo e pode ser promovida desde o nascimento. Os estudos sobre 
resiliência procuram compreender como crianças; adolescentes e adultos 
são capazes de sobreviver e superar adversidades; apesar de viverem em 
condições de pobreza; violência familiar; ou em diversas outras situações 
de risco. Na sociedade moderna as mudanças estão cada vez mais rápidas 
e profundas; exigindo constantes esforços de adaptação e; portanto 
tornando a resiliência um desafio dessa nova era. O presente trabalho 
tem relevância para os profissionais de Psicologia; pois pretende traduzir 
e validar uma escala de resiliência para crianças e adolescentes; visto 
que ainda não existe instrumento validado especificamente para essa 
população. Objetivo: Traduzir; adaptar e validar para a língua portuguesa 
e para a população brasileira a versão original da escala Resiliency Scales 
for Children & Adolescents (RSCA) de Sandra Prince-Embury (2007). Método: 
Para a tradução e a adaptação transcultural da escala foram utilizadas as 
diretrizes propostas por Hambleton e Patsula (1999). A coleta de dados da 
pesquisa foi feita em três escolas situadas em diferentes distritos da cidade 
de São Paulo; duas da rede pública de ensino e uma particular. A amostra 
foi composta por 1226 crianças e adolescentes de 9 a 18 anos; sendo que 
51% pertenciam ao sexo feminino. Resultados: Para verificar os fatores 
que compõem as subescalas CO; CR e RA; utilizou-se a análise fatorial por 
componentes principais e rotação varimax. Admitiu-se cargas fatoriais iguais 
ou maiores que 0;30 e a aplicabilidade da análise fatorial foi julgada de 
acordo com o coeficiente KMO e teste de esfericidade de Bartlett. Os escores 
de Alpha de Cronbach encontrados nas escalas (CO = 0.83; CR = 0.90 e RA = 
0.87) na versão brasileira se mostraram satisfatórios em relação ao que foi 
relatado por Prince-Embury (2007); indicando boa consistência interna do 
instrumento. Apenas em três fatores (adaptabilidade; conforto e tolerância) 
os coeficientes alpha encontrados foram consideravelmente mais baixos 
do que os do original. Vários dos conceitos definidos neste estudo estão 
teoricamente relacionados entre si; razão pela qual a formação de alguns 
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fatores mostra que os itens estão ambíguos; e esta ambiguidade conceitual 
refletiu na análise fatorial. Os fatores que demonstraram esta relação foram: 
na escala CO: otimismo e auto-eficácia; na escala CR: confiança e apoio.

4. DADOS GERAIS:

O Rorschach na avaliação psicológica de adolescentes em 
conflito com a lei

Autor: Celso Durat Jr.

Nível: Mestrado

Tema: Avaliação psicológica

Instituição: USF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Profa. Dra. Anna Elisa de Villemor Amaral

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Avaliação psicológica; Adolescentes Infratores; Método 
de Rorschach; Sistema Compreensivo.

Resumo:
A avaliação psicológica de adolescentes em conflito com a lei é um desafio 
crescente no século XXI. Buscamos respostas das condutas desses adolescentes 
que ferem a legislação em confronto com o sistema judiciário. O interesse 
científico estuda formas de esclarecer o que leva o adolescente a apresentar 
comportamento infrator. Ao avaliarmos adolescentes infratores estaremos 
na busca de respostas do que os levam a apresentar um padrão repetitivo 
de comportamento anti-social. A intenção é de avaliar-lhes, para conhece-
los e auxilia-los a mudarem o padrão de conduta. Alguns autores relacionam 
a delinquência à falta de vida familiar. O objetivo deste estudo foi buscar 
evidências de validade de critério no Método de Rorschach no Sistema 
Compreensivo (SC) para avaliação de adolescentes infratores, do sexo maculino, 
privados de liberdade que cometeram furto e homicídio. Participaram do 
estudo 120 adolescentes: 40 homicidas, 40 que cometeram furto e 40 sem 
envolvimento infracional. As variáveis do Rorschach selecionadas para o estudo 
foram as respostas no espaço em branco (S), o quociente afetivo (Afr), o grau 
de modulação das descargas e trocas emocionais (FC:CF+C), o movimento 
agressivo (Ag), o relacionamento interpessoal (GHR:PHR), o controle e tolerância 
ao estresse(D), e estresse situacional (AdjD), as respostas de movimento humano 
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(M) e a qualidade forma (FQ). Os resultados mostraram-se precisos, isto é, houve 
uma grande concordância na codificação dos protocolos codificados pelo 
pesquisador e dos protocolos codificados por juízes independentes. Diferenças 
estatisticamente significativas foram observadas nos indicadores PHR:GHR e nota 
AdjD entre homicidas e não infratores; AdjD, M e Mo com FQo entre homicidas 
e que praticaram furto. Ao associar o índice de extratensão com respostas C e 
a proporção PHR>GHR com resposta C, obteve-se diferença estatisticamente 
significativa entre homicidas e não infratores, onde os homicidas apresentaram 
maior frequência de respostas nessa proporção com respostas C. Os resultados 
identificaram indicadores que discriminam adolescentes com diversos tipos 
de delito pelo Método de Rorschach no SC, demonstrando a contribuição 
desse Método de investigação para orientação e encaminhamento desses 
adolescentes.

5. DADOS GERAIS:

Evidências de validade do Teste de Pfister para indicadores 
de sintomas de depressão em adolescentes

Autor: Silvia Antakly Adib

Nível: Mestrado

Tema: Avaliação Psicológica

Instituição: USF 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cláudio Garcia Capitão

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Adolescência, Avaliação Psicológica, Pfister, BDI

Resumo:
O objetivo desta pesquisa foi buscar evidências de validade do Teste das 
Pirâmides Coloridas de Pfister (TPC) em uma população de adolescentes. O 
estudo foi realizado a fim de verificar se os adolescentes que apresentaram 
sintomas depressivos no Inventário Beck de Depressão (BDI) apresentavam 
indicadores para sintomas de depressão no TPC, considerando nesse último 
a frequência de cores e aspecto formal. A amostra foi composta por 289 
adolescentes que responderam ao Inventário, com idade entre 14 a 19 anos, 
cursando o ensino médio de escolas públicas e particulares. O Pfister foi aplicado 
em 50 participantes a partir dos resultados obtidos no BDI e distribuídos em dois 
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grupos, grupo 1 sem sintomas depressivos e grupo 2 com sintomas depressivos. 
Os dados dos dois grupos foram analisados por meio do teste-t de student para 
as cores de acordo com a classificação do BDI, do teste qui-quadrado e da curva 
ROC. Os resultados apontaram uma maior frequência da cor cinza e marrom e 
frequência também aumentada no conjunto das cores escuras para o grupo com 
sintomas depressivos. Quanto ao indicador cores escuras podemos identificar 
adolescentes com sintomas depressivos com sensibilidade 51%, mas, apenas 
7% de especificidade. Pode-se concluir que indicadores do TPC para sintomas de 
depressão em adolescentes podem contribuir para o diagnóstico de depressão, 
sendo necessário que mais pesquisas sejam realizadas com a população de 
adolescentes.

6. DADOS GERAIS: 

O psicodiagnóstico de Rorschach em adolescentes: normas 
e evidências de validade

Autor: Maria Luisa Casillo Jardim Maran 

Nível: doutorado

Tema: Avaliação psicológica

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sonia Regina Pasian

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Rorschach, Normas, Adolescentes, Avaliação Psicológica, 
Técnicas projetivas, Personalidade

Resumo:
O Psicodiagnóstico de Rorschach é instrumento projetivo de avaliação 
psicológica mundialmente conhecido e utilizado em processos de 
investigação da personalidade. Entre outros cuidados técnicos, exige 
adequados referenciais normativos para embasar a correta interpretação de 
seus resultados. No Brasil, inexistem normas atuais do Rorschach, na Escola 
Francesa, para adolescentes, justificando o presente trabalho. Objetivou-se 
desenvolver padrões normativos deste método projetivo para adolescentes 
de 15 a 17 anos de idade, avaliando-se também eventuais especificidades 
de produção associadas ao sexo, à idade e à origem escolar, buscando 
evidências de validade e de precisão deste sistema avaliativo no contexto do 
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Brasil. Participaram deste estudo 180 estudantes de 15 a 17 anos, com sinais 
de desenvolvimento típico, residentes em uma cidade do interior paulista, 
distribuídos equitativamente em relação ao sexo, à idade e à procedência 
escolar (escolas públicas e particulares), todos formalmente autorizados, por 
seus pais ou responsáveis, para participar da pesquisa. Os adolescentes e/ou 
seus responsáveis responderam inicialmente um Questionário informativo 
sobre histórico pessoal do voluntário, permitindo adequada seleção dos 
participantes. Os adolescentes foram avaliados individualmente pelo 
Método do Rorschach, seguindo-se referencial técnico-científico da Escola 
Francesa. A codificação dos protocolos do Rorschach foi realizada por três 
examinadores independentes, psicólogos experientes e treinados neste 
método projetivo, buscando-se inicialmente a avaliação do índice de acordo 
entre examinadores. Houve indicadores de suficiente precisão na classificação 
das variáveis relacionadas à localização, aos determinantes, aos conteúdos e 
às banalidades. Os resultados de 54 variáveis da Escola Francesa do Rorschach 
foram examinados em termos descritivos (média, desvio-padrão, mediana, 
valores mínimo, máximo, curtose e assimetria) e inferenciais. Para as análises 
estatísticas inferenciais utilizou-se do modelo de regressão linear (variáveis 
relacionadas à produtividade e ao ritmo) e do modelo univariado e ajustado 
da distribuição binomial (demais variáveis da Escola Francesa do Rorschach), 
a fim de verificar possíveis efeitos do sexo, da idade e da origem escolar nos 
resultados dos adolescentes. Um panorama geral dos atuais referenciais 
normativos apontou os seguintes índices médios: a) produtividade e ritmo: 
R= 17,7; TLm= 21,2 segundos e TRm= 35,5 segundos; b) modos de apreensão: 
G=35,0%, D=33,4%, Dd=30,3% e Dbl=1,1%; c) determinantes e índices 
formais: F%=54,5%, F+%=55,6% e F+ext%=57,3%; d) estilo de vivência afetiva 
predominante: extratensivo; e) conteúdos predominantes: A%=51,0% e 
H%=20,9%; f ) Ban=17,0%. No que se refere à análise das possíveis influências 
das variáveis demográficas nos resultados do Rorschach de adolescentes, 
foram observadas diferenças estatisticamente significativas em reduzido 
número de variáveis deste método projetivo, sugerindo a possibilidade 
de composição de um atlas único para adolescentes de 15 a 17 anos de 
idade, de ambos os sexos e provenientes de escolas públicas e particulares 
do interior do Estado de São Paulo. A comparação estatística (teste qui-
quadrado, p? 0.05) dos atuais achados aos padrões normativos de adultos, na 
Escola Francesa do Rorschach, confirmaram a hipótese de especificidade do 
padrão de respostas dos adolescentes a este método projetivo de avaliação 
psicológica, demonstrando sua sensibilidade para captar componentes do 
desenvolvimento associados à personalidade, fortalecendo evidências de 
sua validade no contexto do Brasil.
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7. DADOS GERAIS:

O teste de fotos de profissões (BBT-Br) em adolescentes: 
evidências psicométricas 

Autor: Rafael Paz Landim Barrenha

Nível: Mestrado

Tema: Avaliação psicológica

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sonia Regina Pasian

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: adolescentes, Avaliação psicológica, BBT-Br, Normas, 
Orientação Profissional, Precisão, Validade

Resumo:
O Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br) constitui-se como método projetivo de 
avaliação psicológica de inclinações motivacionais e interesses. De origem suíça, 
este instrumento foi adaptado ao Brasil e estudado nas últimas três décadas, 
buscando seu aperfeiçoamento no contexto brasileiro. Em consonância com 
esta meta, o presente trabalho objetivou elaborar novos referenciais normativos 
para as duas versões (feminina e masculina) do instrumento, examinando-se 
possível efeito da origem e série escolar sobre a produção de adolescentes 
do Ensino Médio brasileiro, potenciais solicitantes de Orientação Vocacional/
Profissional, onde este instrumento tem apresentado positivos e relevantes 
resultados. Além disso, este estudo buscou identificar evidências empíricas 
de validade fatorial e precisão para a forma masculina e a feminina do BBT-Br. 
Foram examinados 1582 protocolos do BBT-Br (em suas duas versões), sendo 
862 estudantes do sexo feminino e 720 do sexo masculino, com idades entre 14 
e 19 anos, da 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio de escolas públicas e particulares 
de cidade do interior paulista. Estes casos foram retirados de Banco de Dados 
colecionado no Centro de Pesquisas em Psicodiagnóstico da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Os resultados foram elaborados em 
função da versão do BBT-Br (feminina ou masculina), descrevendo-os de modo 
a compor novos padrões normativos para este método projetivo, focalizando 
índices de produtividade e estruturas de inclinação motivacional (positivas e 
negativas) dos adolescentes, realizando-se comparações inferenciais (ANOVA 
One way) em função do sexo, da procedência escolar (particular ou pública) 
e da série escolar. A precisão das duas versões do BBT-Br foi estimada por sua 
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consistência interna (Alfa de Cronbach) e foram realizadas análises fatoriais 
exploratórias (por meio da Principal Axis Factoring - PAF, com rotação Varimax) 
dos resultados, determinando-se extrações de quatro, cinco, seis, sete e oito 
fatores para testar o melhor modelo ao conjunto dos dados. Uma vez selecionada 
a extração mais representativa, foi verificada a consistência interna dos fatores 
encontrados. Os resultados apontaram diferenças significativas no modo dos 
adolescentes selecionarem fotos representativas de interesses e rejeições de 
atividades profissionais, indicando especificidades no modo de responder ao 
BBT-Br em função do sexo, origem e série escolar. A precisão variou entre 0,57 e 
0,82, indicando bons índices de fidedignidade para as duas formas do BBT-Br. Os 
resultados das PAFs realizadas apontaram para a extração de seis fatores como 
mais representativa dos dados do BBT-Br, formas feminina e masculina, com 
precisão variando entre 0,72 e 0,90, indicando bons índices de fidedignidade 
para esta extração fatorial. As atuais evidências empíricas, de modo geral, 
indicaram adequados índices psicométricos para este instrumento projetivo, 
agregando valor científico e qualificando o uso do BBT-Br no contexto sócio-
cultural brasileiro, reforçando suas possibilidades informativas sobre inclinações 
motivacionais e interesses em estudantes do ensino médio.

8. DADOS GERAIS:

O BBT-Br e a maturidade para a escolha profissional: 
evidências empíricas de validade

Autor: Mariana Araujo Noce 

Nível: doutorado

Tema: Avaliação psicológica

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sonia Regina Pasian

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Adolescentes, BBT-Br, EMEP, Escolha Profissional, 
Maturidade Vocacional, Orientação Vocacional / Profissional.

Resumo:
O processo de escolha profissional pode apresentar maior ou menor 
complexidade, dependendo dos conflitos vivenciados, dos recursos para 
seu adequado enfrentamento e resolução, e do grau de maturidade para 
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essa decisão ocupacional. A literatura científica relaciona maturidade para a 
escolha profissional ao desenvolvimento de certas atitudes (determinação, 
independência e responsabilidade) e à aquisição de conhecimentos específicos 
(autoconhecimento e conhecimento sobre a realidade das profissões). 
Dentro desse contexto, a presente investigação objetivou examinar as 
possibilidades informativas do BBT-Br (Teste de Fotos de Profissões) quanto 
a indicadores de maturidade para a escolha profissional, bem como validar 
e fundamentar empiricamente algumas das hipóteses interpretativas desta 
técnica projetiva, otimizando seus recursos para os processos de Orientação 
Profissional/Vocacional. Foram avaliados, individualmente, por meio do BBT-
Br, 93 estudantes do terceiro ano do ensino médio público diurno de Ribeirão 
Preto (SP), de ambos os sexos, divididos em dois grupos com características 
contrastantes em relação à maturidade para a escolha profissional (GA = 
55 com alta maturidade e GB = 38 com baixa maturidade), selecionados 
previamente pelo resultado na Escala de Maturidade para Escolha Profissional 
(EMEP), coletivamente aplicada. Foram realizadas análises estatísticas 
inferenciais dos resultados (Teste Mann-Whitney, p <= 0,05), comparando-
se GA e GB e seus respectivos subgrupos (em função do sexo) nas seguintes 
variáveis: 1) EMEP: resultados obtidos em cada subescala (determinação, 
responsabilidade, independência, autoconhecimento e conhecimento da 
realidade profissional) e na maturidade total; 2) BBT-Br: número de escolhas 
positivas, negativas e neutras; frequência de escolhas positivas, negativas 
e neutras de cada um dos oito fatores primários e oito fatores secundários. 
Também foram analisadas as estruturas de inclinação positivas e negativas, 
primárias e secundárias, e as fotos mais escolhidas e mais rejeitadas. Os 
resultados demonstraram a existência de especificidades na produção dos 
adolescentes em função de seu nível de maturidade para a escolha profissional 
e também em função do sexo. Em relação à variável sexo, alguns fatores do 
BBT-Br foram escolhidos com maior frequência pelas moças (primários: W, Z, 
O; secundários: w e m) e mais rejeitados pelos rapazes (primários: W, Z, M; 
secundários: w), principalmente aqueles relacionados a atividades atribuídas 
ao feminino no contexto sociocultural brasileiro. Estes resultados confirmam, 
empiricamente, evidências da influência sociocultural na determinação 
dos interesses profissionais. Em relação à variável foco deste estudo, a 
maturidade para a escolha profissional, os adolescentes de GA sinalizaram 
maior abertura para as possibilidades profissionais (maior número de escolhas 
positivas e menor número de rejeições) comparativamente ao grupo de baixa 
maturidade que, por sua vez, acabou por restringir suas escolhas positivas e 
apresentou número alto de escolhas negativas no BBT-Br. Isso se confirmou 
na análise da distribuição de frequência das escolhas positivas, negativas e 
neutras dos fatores primários e secundários do BBT-Br. Nesta direção pode-
se notar que GA escolheu significativamente mais e rejeitou menos fotos dos 
fatores primários S (senso social e dinamismo), V (precisão, objetividade) e G 
(criatividade, pesquisa), e de cinco fatores secundários (k, s, v, g, o). Por sua 
vez, o GB fez o oposto disso, escolhendo menos e rejeitando mais os fatores 
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primários mencionados e seis fatores secundários (s, g, o, z, v, m). De maneira 
geral, os jovens com maiores índices de maturidade para a escolha profissional 
consideraram um número maior de opções profissionais do BBT-Br, a serem 
exploradas e, consequentemente, integradas em suas decisões ocupacionais, 
enquanto que os adolescentes com menor maturidade acabaram, com 
suas rejeições, por restringir suas possibilidades de conhecimento e de 
consideração desses fatores em suas escolhas profissionais. Pode-se concluir, 
portanto, que o nível de maturidade para a escolha profissional (resultados 
da EMEP) sinalizou influenciar diretamente os índices de produtividade no 
BBT-Br, confirmando suas hipóteses interpretativas e, portanto, fortalecendo 
indicadores de validade para esta técnica projetiva no contexto sócio-cultural 
contemporâneo.

9. DADOS GERAIS:

O dinamismo psíquico na adolescência: indicadores 
normativos do questionário desiderativo

Autor: Nicole Medeiros Guimarães 

Nível: Mestrado

Tema: Avaliação Psicológica

Instituição: USP-RP 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sonia Regina Pasian

Ano da defesa: 2007

Ano da coleta dos dados: 2012

Palavras-chave: Adolescência, Avaliação Psicológica, Fidedignidade, 
Normas, Questionário Desiderativo.

Resumo:
A literatura científica em Psicologia aponta a necessidade de estudos sobre 
instrumentos de avaliação psicológica, procurando aperfeiçoá-los como 
recursos técnicos e garantir a qualidade dos processos psicodiagnósticos. No 
intuito de contribuir com os esforços de otimização destes instrumentos, o 
presente estudo buscou elaborar os padrões de respostas de adolescentes 
para o Questionário Desiderativo, numa abordagem psicodinâmica de 
análise da produção. Pretendeu-se ainda avaliar a precisão na análise das 
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respostas a este instrumento projetivo, com base no índice de acordo entre 
examinadores independentes. Para tanto, foram examinadas respostas ao 
Questionário Desiderativo produzidas por uma amostra de 120 adolescentes 
com desenvolvimento típico, voluntários, de 15 a 18 anos de idade, 
distribuídos equitativamente em relação ao sexo e à origem escolar, a partir 
de escolas públicas e particulares de Ribeirão Preto (SP). Os participantes 
foram selecionados pela ausência, em sua história pessoal, de transtornos 
sensoriais, cognitivos ou psiquiátricos, avaliados por meio de entrevista inicial. 
Cada protocolo do Questionário Desiderativo foi codificado às cegas por três 
examinadores independentes, a partir da proposição avaliativa de Nijamkin 
e Braude. Foram realizadas análises estatísticas não paramétricas (Mann-
Whitney, Qui quadrado e/ou Exato de Fisher), comparando-se inicialmente as 
respostas fornecidas pelos adolescentes nas catexes positivas e nas negativas 
e, em seguida, contrapondo-se as variáveis do Desiderativo em função do sexo 
e da origem escolar. A análise do índice de concordância entre examinadores 
indicou boa fidedignidade nas análises realizadas, por meio do sistema 
avaliativo de Nijamkin e Braude, para o Questionário Desiderativo. Foi possível 
identificar diferenças significativas no padrão de respostas às catexes positivas 
e negativas, como teoricamente previsto pela técnica. Diferenças significativas 
também emergiram em função do sexo dos adolescentes em cerca de 20% das 
variáveis analisadas do Desiderativo, enquanto que a origem escolar (pública 
X particular) não pareceu influenciar significativamente o desempenho 
nesta técnica projetiva. Os adolescentes forneceram, em média, de três a 
quatro respostas a cada parte do Desiderativo, sinalizando a ocorrência de ao 
menos uma falha ao responder ao instrumento, na maioria dos casos. Foram 
verificados sinais de bom funcionamento lógico, com predomínio de respostas 
com nível concreto de organização e sinais de boa distinção entre fantasia e 
elementos da realidade nos adolescentes examinados. Houve indicadores de 
maior nível de ansiedade ao responder às catexes negativas, além de sinais de 
possível tendência do instrumento a induzir a perseveração do reino objeto. 
Por fim, foram apresentadas as respostas vulgares dos diferentes reinos de vida 
identificadas no conjunto da produção a esta técnica projetiva. Considera-se 
que os resultados atuais constituem-se como subsídios científicos para uso 
do Questionário Desiderativo no contexto sócio-cultural brasileiro, além 
de oferecer informações acerca do dinamismo psíquico de adolescentes com 
desenvolvimento típico.

10. DADOS GERAIS:

O BBT-Br e a avaliação da personalidade: um estudo de 
validação com adolescentes
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Autor: Daniele Palomo Bordão Alves 

Nível: Mestrado

Tema: Avaliação Psicológica

Instituição: USP-RP 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sonia Regina Pasian

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Adolescente, Avaliação Psicológica, BBT-Br, CPS, Interesse, 
Orientação Profissional, Personalidade

Resumo:
A satisfação com o exercício profissional é reconhecidamente associada 
ao processo de sua escolha, dependendo de fatores da dinâmica interna 
do indivíduo. Estudos científicos têm encontrado relação entre traços de 
personalidade e interesses profissionais, aspectos ainda pouco investigados 
no contexto sócio-cultural brasileiro. Neste contexto, o presente trabalho 
objetivou examinar possível associação entre interesses, inclinações 
profissionais e características de personalidade de adolescentes em 
momento de escolha profissional, a partir das indicações técnicas de dois 
instrumentos de avaliação psicológica: Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br) 
e Escalas de Personalidade Comrey (CPS). Almejou-se, portanto e a partir da 
análise de correlação entre variáveis destes dois instrumentos de avaliação 
psicológica, evidenciar a validade de indicadores do BBT-Br a partir das 
evidências empíricas obtidas pela CPS. Após consentimento formal, foram 
avaliados 107 estudantes do terceiro ano do ensino médio público diurno 
de Ribeirão Preto (SP), 50 do sexo masculino e 57 do sexo feminino, com 
idade entre 16 e 18 anos, todos com sinais de desenvolvimento típico. 
Como instrumentos foram utilizados: um questionário de história de vida 
(para seleção dos participantes), o BBT-Br (forma masculina e feminina) 
e a CPS. Inicialmente foi realizada a aplicação coletiva da CPS, em sala de 
aula, e posterior aplicação individual do BBT-Br, em local apropriado para 
avaliação psicológica. A aplicação e avaliação desses instrumentos seguiram 
os padrões e os referenciais normativos específicos dos respectivos manuais. 
Os resultados foram inicialmente apresentados de modo descritivo, na 
tentativa de caracterizar o desempenho global médio dos adolescentes no 
BBT-Br e na CPS, sendo depois realizadas análises estatísticas inferenciais 
sobre estes dados. A análise comparativa dos atuais resultados da CPS com 
as normas originais brasileiras (para adultos), por meio do Teste t de Student 
(p 0,05), evidenciou diferenças significativas entre ambas, confirmando a 
necessidade de normas específicas da CPS para adolescentes. Quanto ao 
BBT-Br, a caracterização da estrutura primária de interesses dos adolescentes 
mostrou especificidades técnicas em função do sexo. O grupo feminino 
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sinalizou um perfil de interesses dirigido a atividades relacionadas ao 
cuidado e ao envolvimento nas relações interpessoais, enquanto o grupo 
masculino sinalizou preferência por atividades dinâmicas e de movimentação 
física, atividades de reconhecimento pessoal, além de tarefas envolvendo 
raciocínio abstrato, comunicação e precisão. Tanto o grupo masculino 
quanto o feminino rejeitaram atividades implicando em força física e em 
agressividade, assim como a concretude no trabalho e ambientes repetitivos 
e monótonos para atividades profissionais. O grupo masculino sinalizou 
ainda rejeição por tarefas envolvendo sensibilidade e subjetividade. 
Comparando-se, por meio dos Testes t de Student e Qui-Quadrado (p 0,05), 
os resultados atuais do BBT-Br a seus respectivos padrões normativos, 
pode-se notar semelhança no desempenho dos adolescentes, confirmando 
evidências de estruturas motivacionais estáveis entre adolescentes do 
contexto sócio-cultural avaliado. A investigação específica da relação entre 
interesses e inclinações profissionais (dados do BBT-Br) e características 
de personalidade (dados da CPS), realizada por correlações de Pearson, p 
0,05, apontou para índices significativos entre algumas variáveis destas 
técnicas de avaliação psicológica, porém de baixa magnitude. Estes índices 
apontaram, portanto, a existência de aspectos em comum entre as variáveis 
examinadas pelo BBT-Br e pela CPS, com alguma convergência entre seus 
resultados, porém sugerindo interferência importante de outras variáveis 
psicológicas na dinâmica individual inerente às escolhas profissionais e às 
características de personalidade.

11. DADOS GERAIS:

Pais, adolescentes e autonomia moral: escala de concepções 
educativas

Autor: Luciana Maria Caetano 

Nível: Doutorado

Tema: Avaliação psicológica 

Instituição: USP 

Área de concentração: Psicologia Escolar e do desenvolvimento Humano 

Orientador: Maria Thereza Costa Coelho de Souza

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Adolescentes, Avaliação psicológica, Desenvolvimento 
moral, Educação moral, Papel dos pais, Piaget Jean 1896-1980
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Resumo:
A proposta desse estudo foi desenvolver e validar um instrumento de avaliação 
psicológica que permitisse a investigação dos conceitos dos pais sobre a sua 
participação na construção da autonomia moral dos seus filhos adolescentes. 
O trabalho teve como base teórica a Teoria do Desenvolvimento Moral de Jean 
Piaget. Conforme a teoria do Desenvolvimento Moral de Jean Piaget a construção 
da autonomia é um possível caminho de evolução para o pensamento 
adolescente. O conceito de autonomia é definido no contexto relacional, em 
outras palavras, a grande proposta desse processo é a construção de um eu 
adaptado ao coletivo. As questões que nortearam esta pesquisa foram: O que 
os pais pensam sobre a sua participação na construção do desenvolvimento 
da autonomia moral dos seus filhos adolescentes? Que tipos de intervenções 
representam os seus conceitos sobre: obediência, respeito, justiça e autonomia? 
O processo de construção e validação do instrumento foi conduzido através 
dos seguintes passos: construção da escala com assertivas para cada construto, 
Estudo Piloto realizado para proceder a Validação Semântica, Validação Teórica 
(a escala foi avaliada por juízes especialistas no campo da moralidade e da 
psicometria); Validação de Construto (Análise Fatorial Confirmatória). A amostra 
se constituiu de 860 genitores, pais (20,6%) e mães (79,4%) de adolescentes 
com idades entre doze e vinte anos. Havia participantes de cada uma das cinco 
regiões do país (42,8% do sudeste, 20,2% do nordeste, 16,5% do centro-oeste, 
11% do norte, e 9,3% do sul) e a pesquisa com os pais foi realizada no ambiente 
escolar (54,8% na escola pública e 45% na privada). O modelo da escala tinha 36 
assertivas. Estas assertivas foram delineadas representando os quatro construtos: 
obediência, respeito, justiça e autonomia. Os participantes atribuíram nota de 
1 a 7 (respectivamente as opções com as quais eles discordaram totalmente 
e aquelas com as quais eles concordaram totalmente). A Análise Fatorial 
Confirmatória (LISREL) indicou a propriedade dos quatro fatores: respeito 
obediência, justiça e autonomia (GFI = 0,933, x²/gl =5,2, RMSEA= 0,0702). A 
Escala de Concepções Educativas (depois da validação estatística, AFC), finalizou 
com 25 itens, sendo 4 itens para obediência, 5 itens para respeito, 8 itens para 
justiça e 8 itens para autonomia. Por conseguinte os resultados da validação 
de construto forneceram um maior número de itens para autonomia em 
detrimento da obediência e forneceram um número maior de itens para justiça, 
que é para Piaget, a mais racional da todas as noções morais, a qual parece ser 
o resultado direto da cooperação. Os resultados indicaram que as concepções 
educativas dos pais têm uma tendência para proporcionar a autonomia para os 
filhos. Mas, os resultados revelaram que houve uma considerável diferença entre 
as concepções educativas e as intervenções concretas dos pais e seus filhos. 
Os resultados desse estudo mostraram que a maior dificuldade dos pais para 
educar para a autonomia moral diz respeito aos tipos de punição, portanto, um 
problema de justiça retributiva. Os participantes dessa pesquisa demonstraram 
que eles desejam educar seus filhos para a autonomia, mas suas intervenções 
não concordam com seus objetivos.
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12. DADOS GERAIS:

Estudo de revisão e fidedignidade do Inventário de 
Psicopatia de Hare: versão Jovens

Autor: Ramiro Ronchetti

Nível: Mestrado

Tema: Avaliação psicológica

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia 

Orientador: Gabriel José Chittó Gauer

Ano da defesa: 2009 

Palavras-chave: Determinação da Personalidade; Transtorno de Conduta; 
Transtorno de Personalidade Anti-Social; Reprodutibilidade dos Testes; 
Violência; Adolescente.

Resumo:
A violência crescente no Brasil, e no mundo, é o principal incentivador deste 
trabalho. A observação do ciclo de violência entre agressores suscitou indagações 
no pesquisador. Existe um crescente interesse teórico e aplicado no constructo 
de psicopatia. Este interesse em parte é devido às pesquisas com adultos que têm 
demonstrado uma forte relação entre psicopatia e crimes repetitivos e graves. 
O comportamento violento representa pobre prognóstico de tratamento e a 
falta de evidências de intervenções eficazes na carreira criminosa de psicopatas 
adultos evidencia a importância da identificação precoce no desenvolvimento 
de tais traços. Pesquisas com jovens podem conduzir para o desenvolvimento 
de estratégias de intervenções precoces concebidas para modificar a trajetória 
grave e persistente do comportamento anti-social que é associado com a 
psicopatia. Ao propor a avaliação diagnóstica de adolescentes em situação de 
conflito com a lei através de um instrumento internacionalmente reconhecido 
e utilizado, propomos a revisão de conceitos relacionados à visão histórica e 
atual do constructo “psicopatia”. A utilização de um instrumento confiável e 
validado para o contexto nacional representa um avanço na detecção precoce 
e intervenção condizente com a realidade do adolescente. Além de uma 
ampla revisão bibliográfica, será apresentada uma etapa de adaptação para o 
Português (Brasil) do Inventário de Psicopatia de Hare: Versão Jovens (PCL: YV), 
mais especificamente a etapa de Fidedignidade e Consistência Interna.
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13. DADOS GERAIS:

DFH e adolescentes em conflito com a lei: evidências de 
validade

Autor: Aleteia Henklain Ferruzz

Nível: Mestrado

Tema: Avaliação psicológica 

Instituição: USF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Fermino Fernandes Sisto

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Desenho da figura humana, delinquência juvenil, 
evidências de validade, personalidade, avaliação psicológica

Resumo:
O objetivo desse estudo foi buscar evidencias de validade do teste de 
desenho da figura humana em sua forma projetiva para uma população 
de adolescentes, em conflito com a lei, por meio da validade do critério. O 
estudo foi feito a fim de verificar se existem diferenças de personalidade entre 
adolescentes em conflito com a lei e aqueles em conformidade com essa. 
Foram realizados comparações entre os protocolos de 85 adolescentes de 
uma unidade de semi liberdade da Fundação de Bem estar do Menor (FEBEM-
SP) e 40 adolescentes de 2 escolas de São Paulo. Todos os participantes 
da pesquisa eram do sexo masculino e com idade entre 14 a 18 anos. A 
aplicação foi realizada conforme a técnica de Machover e a correção baseada 
em Portuondo, devido a proximidade da técnica original Machover. Foram 
avalidados 10 diagnósticos nosológicos conforme proposto por Pontuondo, 
a saber agressividade, inadaptação social, histeria, psicopatia, infantilidade, 
dificuldade sexual, manias, esquizoidia, esquizofrenia. Os resultados 
apontaram evidencia de validade apenas para o diagnóstico nosologicos 
de infantilidade e mania. O resultado obtido pode ser decorrente de alguns 
fatores como os aspectos sociais, a sensibilidade do instrumento utilizado e 
a precisão entre avaliadores. Pode-se concluir que, por meio DFH, é possível 
distinguir a personalidade de adolescentes infratores e não infratores para 
o diagnostico de infantilidade e mania, não sendo eficaz para os demais 
diagnostico. 
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14. DADOS GERAIS:

Método de Rorschach e a Autopercepção em Vítimas de 
Abuso Sexual

Autor: Silvana Alba Scortegagna

Nível: Mestrado

Tema: Avaliação psicológica

Instituição: USF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Anna Elisa de Villemor-Amaral

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: psicodiagnóstico; avaliação psicológica; sistema 
compreensivo; evidência de validade; crianças e adolescentes; saúde 
pública.

Resumo:
O presente estudo teve como objetivo verificar em que medida o Método 
de Rorschach contribui para identificar crianças e adolescentes vítimas de 
abuso sexual, diferenciando-os dos indivíduos livres dessa vivência. Neste 
contexto de violência, a avaliação psicológica desempenha uma importante 
função social e ética, e necessita ser respaldada em evidências científicas. 
Participaram 76 indivíduos, de ambos os sexos, com idades entre 10 e 14 
anos, entre o primeiro ano do ensino fundamental e o primeiro ano do 
ensino médio, de escolas estaduais, de nível socioeconômico médio-baixo, 
que foram divididos em dois grupos distintos, um grupo de vítimas e um 
grupo de não-vítimas. O primeiro grupo foi composto de 36 vítimas de 
abuso sexual intrafamiliar que residiam com seus familiares ou que estavam 
em instituições destinadas a acolher crianças e adolescentes, como medida 
de proteção em situações de vulnerabilidade social ou pessoal. O segundo 
grupo foi constituído por 40 indivíduos, estudantes do ensino fundamental 
e do ensino médio, que não possuíam história documentada de abuso 
sexual ou qualquer tipo de maus-tratos, não estavam em tratamento 
psicoterápico e não apresentavam queixas específicas relacionadas à 
aprendizagem e comportamento. Como instrumentos, foram utilizados 
uma ficha sociodemográfica e o Método de Rorschach. Informações sobre 
a idade, o gênero, a escolaridade, o status da custódia e a caracterização 
da situação do abuso foram obtidas por meio da ficha sociodemográfica. 
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O Método de Rorschach foi utilizado, seguindo os critérios do Sistema 
Compreensivo, focalizando as variáveis relacionadas à autopercepção, 
relacionamento e percepção interpessoal; percepção da realidade e 
estresse situacional. Entre os resultados obtidos com o teste de MANOVA 
que revelou diferenças significativas entre os indicadores Rorschach nos 
dois grupos destacam-se: as respostas de movimento inanimado m, e as 
respostas de conteúdo sangue Bl. Observa-se que as respostas de conteúdo 
anatômico An, conteúdo mórbido MOR, conteúdo sexual Sx, e qualidade 
formal FQ- demonstraram pontuações mais altas no grupo de vítimas em 
comparação às não vítimas. Assim, a presença de uma autopercepção 
distorcida e de uma auto-estima rebaixada nas vítimas pode ser decorrente 
do processo de vitimização como foi revelado nas variáveis Rorschach. 
Esses resultados são consistentes com estudos anteriores e continuam a 
apoiar a validade do uso do Rorschach na avaliação psicológica de crianças 
abusadas sexualmente.

15. DADOS GERAIS:

Avaliação de adolescente em conflito com a lei a partir dos 
conceitos de risco e necessidade associados à persistência 
da conduta infracional

Autor: Maria Cristina Maruschi 

Nível: Mestrado

Tema: Avaliação Psicológica 

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Marina Rezende Bazon

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: fator de risco, adolescência, delinquência juvenil, 
personalidade, socialização.

Resumo:
A literatura indica reiteradamente fatores de risco mais fortemente associados 
ao surgimento e ao desenvolvimento do comportamento infracional na 
adolescência. Esses tem se prestado ao desenvolvimento de instrumentos de 
avaliação sistemáticos e padronizados, cuja proposta é avaliar a probabilidade 
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de reincidência e identificar os déficits que precisam ser trabalhados para reduzi-
la. Utilizados em vários países, têm o objetivo principal de adequar a medida 
judicial e o nível de intervenção às necessidades do adolescente. No Brasil, não 
foi identificada referência a padrões de avaliação para auxiliar na aplicação das 
medidas socioeducativas, o que pode implicar em muita discricionariedade, 
na forma e no rigor. A presente pesquisa teve por objetivo realizar uma 
investigação exploratória, no contexto brasileiro, para avaliar a performance do 
Instrumento Youth Level of Service/Case Management Inventory-YLS/CMI. Esse 
é um checklist composto por 42 itens, divididos em 8 subescalas referentes a 
dimensões de risco/necessidades criminogênicas, que possibilita identificar 
diferentes níveis de probabilidade de persistência do comportamento 
infracional. Ademais, o estudo buscou identificar correlações entre o YLS/CMI 
e características de personalidade e de socialização, medidas respectivamente 
pelo Inventário de Personalidade de Jesness-IPJ e Escala Fatorial de Socialização-
EFS. A amostra foi composta por 40 adolescentes que praticaram ato infracional, 
na Comarca de Jaú-SP, e seus pais/responsáveis. A coleta deu-se por meio da 
realização de entrevistas semi-estruturadas, guiadas por roteiros previamente 
preparados, com vistas à obtenção de informações junto ao adolescente e, em 
seguida, junto ao responsável, de modo a preencher os quesitos do YLS/CM. As 
entrevistas aconteceram no contexto do Ministério Público, na oitiva informal, 
mediante consentimento livre e esclarecido. Os dados foram codificados e 
pontuados de acordo com o manual, o que permitiu a identificação do nível 
de risco para cada adolescente. Após um período de 6 a 12 meses, realizou-se 
um levantamento no Cartório da Infância e Juventude para verificar se havia 
registro de novas infrações para os adolescentes da amostra. Procedeu-se a 
análises estatísticas exploratórias, análises de coeficiente de correlação de 
Spearman, teste de Mann- Whitney, além da curva ROC, com vistas a identificar 
níveis de sensibilidade e especificidade do YLS/CMI. Os resultados mostraram 
que todas as subescalas do instrumento medem o constructo a que se propõe 
e que o instrumento possui boa capacidade preditiva (Z=-3,31, p=0,001), sendo 
as subescalas mais relevantes, nesse sentido “atitudes/orientações”, “relação 
com pares” e “uso de álcool e outras drogas”. Adotando-se 18 como ponto de 
corte, chegou-se a um nível de sensibilidade de 76,9% e de especificidade 
de 66,7%. Correlações entre subescalas do YLS/CMI e do IPJ e EFS tiveram os 
resultados esperados. De modo geral, pode-se dizer que os adolescentes 
investigados apresentaram diferentes níveis de risco e necessidades e, portanto, 
precisariam receber um acompanhamento diferenciado, no plano judicial e no 
das práticas de intervenção de ajuda. Os principais resultados convergem com 
pesquisas realizadas em diferentes países e mostram que o YLS/CMI se aplica 
satisfatoriamente à realidade brasileira, comprovando a base empírica sólida 
do instrumento. Outros estudos são necessários para confirmar os resultados 
iniciais e avaliar outras propriedades psicométricas deste.
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16. DADOS GERAIS:

Modelo dos Ciclos Terapêuticos – TCM: adaptação para o 
atendimento de adolescentes em conflito com a lei 

Autor: Eduardo Khater

Nível: Mestrado 

Tema: Clínica 

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Elisa Medici Pizao Yoshida

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: avaliação psicológica, pesquisa em psicoterapia, modelo 
dos ciclos terapêuticos

Resumo:
O Modelo de Ciclos Terapêuticos ou TCM é um método de análise de textos por 
computador que identifica os momentos-chave no discurso de um paciente, 
terapeuta, ou de ambos em interação. As análises são feitas com o auxílio de 
um software (CM), que dispõe de listas de palavras com tom emocional e de 
abstrações e que permitem a “leitura” do texto quanto a duas categorias: conteúdo 
emocional e cognitivo do discurso do paciente. Devido às características 
específicas de comunicação entre os adolescentes em conflito com a lei, 
referente ao uso de gírias e expressões verbais incomuns, uma adaptação do 
dicionário de estilos narrativos que está sendo desenvolvido para o Português 
mostrou-se necessária para a utilização válida deste instrumento com este 
estrato da população. O objetivo da pesquisa foi o de desenvolver um dicionário 
para aplicação do TCM em adolescentes atendidos pelo Programa de medidas 
sócio educativas de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Para tanto, foi 
utilizado o mesmo processo já aplicado para desenvolver outros dicionários. 
Listas de palavras relacionadas à emoção / abstração foram compiladas a partir 
de transcrições de cinco entrevistas com adolescentes que cumpriam medida 
sócio-educativa de PSC e de letras de música de RAP (Rhythm And Poetry). 
As listas foram classificadas de acordo com as seguintes categorias: emoções 
positivas (1); emoções negativas (2); abstração (3); ambos, emoções positivas e 
abstração (4); ambos, emoções negativas e abstração (5). As avaliações foram 
feitas de maneira consensual por dois juízes. Os resultados sugerem que o 
dicionário padrão do programa é capaz de identificar temas importantes 
do ponto de vista emocional, contudo o desenvolvimento dos dicionários 
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customizados constitui uma contribuição relevante para a identificação de 
momentos clinicamente significativos do discurso de adolescentes em conflito 
com a lei.

17. DADOS GERAIS:

Vocação: uma perspectiva junguiana - A orientação 
vocacional na clínica junguiana

Autor: Maria Lygia de Carvalho Alli Molineiro

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Durval Luiz de Faria

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: vocação, psicologia analítica, orientação vocacional

Resumo:
Perspectiva da psicologia analítica e investigar a especificidade da abordagem 
junguiana na sua dimensão teórica e na prática clínica, em orientação 
vocacional. Apresenta estudo teórico com os princípios que fundamentam a 
compreensão da psicologia analítica sobre o conceito de vocação, incluindo-a 
no painel das diferentes perspectivas teóricas sobre o assunto. A psicologia 
junguiana entende que o desenvolvimento da personalidade implica a escolha 
livre e consciente de um caminho pessoal, que inclui a dimensão profissional, 
em harmonia com o Self, o arquétipo da totalidade e eixo ordenador da 
psique consciente e inconsciente. Esta dissertação enfatiza a compreensão da 
psicologia junguiana sobre a adolescência como etapa do desenvolvimento, 
fase de mudanças e transformações e período da vida em que se iniciam as 
escolhas pessoais e profissionais e a considera como uma etapa do processo 
de individuação. Aborda o assunto da vocação na antiguidade grega, como 
referencial da cultura ocidental e discute a questão da adolescência e da escolha 
vocacional na contemporaneidade. Apresenta uma ilustração clínica a título de 
exemplificação de orientação vocacional na perspectiva junguiana.
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18. DADOS GERAIS:

A hora H: o imaginário coletivo de profissionais da saúde 
mental sobre a adolescência

Autor: Mariana Leme da Silva Pontes 

Nível: Mestrado

Tema: Clínica 

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Tania Maria Jose Aiello Vaisberg

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: imaginário coletivo, adolescência, profissionais da saúde 
mental, psicanálise, preconceito.

Resumo:
O objetivo desse estudo é investigar psicanaliticamente o imaginário coletivo 
de profissionais da área da saúde mental sobre o adolescente contemporâneo. 
Justifica-se, à luz da observação de certa inquietação por parte de profissionais 
de saúde mental, diante do encaminhamento compulsório de adolescentes por 
medida judicial para tratamento em equipamentos de internação psiquiátrica. 
Foram realizadas doze entrevistas individuais com técnicos de enfermagem, 
organizadas ao redor do uso do Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema, 
nas quais convidamos os participantes a desenharem um “adolescente dos dias 
de hoje”, para em seguida escreverem uma história sobre a figura desenhada. 
As produções foram consideradas a partir do método psicanalítico, operado em 
busca da captação de campos psicológicos de sentido afetivoemocional. Como 
resultado dessa investigação, captamos um campo psicológico inconsciente, 
denominado “a hora h”, regido pela crença/temor de que a adolescência é o 
momento em que a pessoa adquire poder e o concretiza, invariavelmente, 
em atos destrutivos, assumindo um modo de ser que coincide, basicamente, 
com o que se descreve na literatura como tendência antissocial. A análise do 
material suscita reflexões teórico-clínicas sobre as condições que favorecem 
esta patologização/criminalização, de feição nitidamente preconceituosa, sobre 
a adolescência contemporânea.
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19. DADOS GERAIS:

Grupo de orientação profissional para jovens: uma proposta 
fenomenológica

Autor: Camila da Costa Olmos Bueno

Nível: Mestrado 

Tema: Clínica

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Mauro Martins Amatuzzi

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: orientação profissional, grupo não-diretivo, 
fenomenológico 

Resumo:
Este trabalho pretendeu fazer um estudo exploratório do potencial do 
grupo fenomenológico em relação à escolha profissional, descrevendo e 
compreendendo como se apresenta a experiência e os sentimentos de 
adolescentes frente à etapa de vida em que se espera que escolham uma 
faculdade. Especificamente a prática aqui apresentada se estrutura através 
de um trabalho não-diretivo de orientação profissional por não partir de um 
programa de pré-estabelecido. Os encontros foram construídos na relação 
entre a pesquisadora e os participantes. Foram realizadas cinco sessões de 
noventa minutos com o grupo, uma vez por semana. O grupo foi facilitado 
pela psicóloga-pesquisadora, auxiliada por outra psicóloga. Os registros para 
a análise foram as Versões de Sentido escritas pelas integrantes do grupo e os 
relatos das ocorrências de cada encontro escritos pela pesquisadora. Conclui-
se que o processo de orientação profissional não- diretivo é uma prática que 
permite a ampliação do autoconhecimento, aumentando o potencial de 
escolhas pessoais. 
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20. DADOS GERAIS:

Considerações sobre a devastação mãe-filha: elementos 
para uma clínica da adolescência feminina

Autor: Isadora Lins Porto Dantas Brunner

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

 Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Manoel Tosta Berlink

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: devastação, mãe-filha, feminilidade, adolescência, 
discursos, contemporaneidade.

Resumo:
Este trabalho trata da questão da devastação mãe-filha. Pocura-se aprofundar o 
que vem a ser a devastação; entendida; em princípio; como o “malogro” da filha 
em aceder à feminilidade devido a obstáculos vividos na relação com a mãe. Foi 
a partir de atendimentos com meninas na adolescência que surgiu a ideia de 
investigar tal questão de forma mais atenta. Assim sendo; esta pesquisa vale-se 
de uma obra do cinema contemporâneo a fim de aproveitar os recursos dessa 
arte condensadora de vivências. Com o propósito de articular a problemática 
da devastação com o que Freud chamou de “civilização”; e Lacan; de “discursos”; 
ou seja; a uma economia dos gozos aceitos ou prescritos do laço social; esta 
investigação considera aspectos relativos tanto ao contexto do capitalismo 
de produção da época de Freud como; especialmente; ao capitalismo tardio 
ou capitalismo de consumo da atualidade. Elaboram-se também; questões 
relacionadas à adolescência que; pela sua turbulência; apresenta-se como 
um momento privilegiado para a ocorrência da devastação. Como conclusão; 
desenvolvese a ideia de que; na trajetória de cada mulher constituir-se como 
única; ao identificar-se e; ao mesmo tempo; ao separar-se de sua mãe; não 
encontrando um significante que diga A Mulher; a devastação apresenta-se 
como uma contingência que pode tornar-se real ou não acontecer. Porém; 
quando se efetiva implica um sofrimento tal para o sujeito ao qual a clínica não 
pode ficar indiferente.
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21. DADOS GERAIS:

O uso da fotografia como instrumento no processo de 
orientação vocacional para adolescentes

Autor: Raquel Carvalho Costa Paternostro

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Gilberto Safra

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: adolescência, orientação vocacional, fotográfica, 
fenômeno transicional.

Resumo:
A proposta desta dissertação é refletir e ilustrar, através de conceitos teóricos 
e de fragmentos de um caso clínico, a importância do uso da fotografia 
como procedimento interventivo no processo de orientação vocacional. A 
utilização deste recurso no processo de orientação vocacional, possibilita 
ao jovem uma experiência na área da transicionalidade permitindo a 
expressão de aspectos criativos. Trata-se de um momento no qual o jovem 
precisa decidir por uma profissão, o que lhe acarreta intensa angústia a 
qual é lidada muitas vezes através da negação. Procurarei salientar ao longo 
do meu trabalho a contribuição que a experiência de fotografar traz neste 
processo, consistindo em um instrumento facilitador para que a escolha seja 
resultante de uma elaboração interna do adolescente. O caminho teórico 
percorrido inclui uma visão histórica da orientação vocacional, bem como, 
do conceito de adolescência. Ressaltarei as contribuições de Bohoslavsky, 
por concordar com o autor com o fato da identidade profissional e 
pessoal caracterizarem o indivíduo abarcando diferentes aspectos do seu 
desenvolvimento. Tratarei também sobre a teoria do amadurecimento 
humano de Winnicott, ressaltando os conceitos de espaço potencial, 
objetos e fenômenos transicionais bem como incluirei a fotografia como 
instrumento facilitador na compreensão de alguns elementos do self. 
Farei uma breve apresentação de alguns trabalhos de fotógrafos buscando 
fundamentar o uso da fotografia na minha experiência clínica, os quais 
utilizaram a experiência de fotografar como meio de sua expressão criativa 
inserida na cultura. A escolha deste objeto da cultura reflete também a 
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minha experiência pessoal como fotógrafa, na qual vivenciei através deste 
meio a possibilidade de entrar em contato com aspectos meus até então 
desconhecidos.

22. DADOS GERAIS:

O lugar ético dos sons musicais quando significantes na 
clínica e na política de saúde mental infanto-juvenil 

Autor: Francisca Mariana Abreu 

Nível: Mestrado

Tema: Clínica 

Instituição: UERJ

Área de concentração: Psicanálise

Orientador: Luciano da Fonseca Elia 

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Arte, Música, Sons

Resumo:
Esta dissertação tem como tema o recurso á música em transferência na 
clínica de crianças e adolescentes numa instituição de saúde mental, partindo 
da orientação ética e metodológica da psicanálise de Freud e Lacan. Com 
isso, ao contrário do “conjunto da música” partimos aqui dos sons musicais, 
no que estes possuem a propriedade de fazer brecha ao advento do sujeito 
do inconsciente, podendo aceder assim ao estatuto dos significantes. O fio 
condutor desse trabalho é a leitura e a interpretação psicanalíticas que tomam 
com rigor à consideração absoluta do sujeito. Essa premissa serve de base para 
uma abordagem ao campo da arte, situando-o por sua delimitação em relação 
ao campo da clínica na psicanálise, construindo neste último um lugar para a 
música. Igualmente abordamos a política de saúde mental, na possibilidade de 
que dela se faça uma leitura ética. Dessa forma, através da direção ao real, na 
possibilidade de bordejá-lo através da ética da psicanálise, nos aproximamos 
tanto da arte, quanto da politica, com da clínica, por onde esses três campos 
fazem-se ler pelo reconhecimento à diferença do sujeito. Arte política do bem-
dizer do desejo, seja falando com palavras, música ou silêncio, é sobre isso que 
se propõe pensar esse escrito. A partir de quatro casos de jovens autistas e/ou 
psicóticos refletimos então sobre a questão de com o sujeito é forçado a um 
trabalho de se fazer valer na adversidade, trabalho que é tarefa princeps da 
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encarnação da função analista, através da qual pode-se ler tanto a arte, com a 
política, a clínica... ou a vida, a partir da escuta do sujeito do inconsciente.

23. DADOS GERAIS:

Resiliência: um estudo sobre sua utilização entre psicólogos 
na área da infância e adolescência

Autor: Victor Luis Ramos Navio 

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: UFBA

Área de concentração: Infância e contextos culturais

Orientador: Sonia Maria Rocha Sampaio

Ano da defesa: 2008

Ano da coleta dos dados: 2012

Palavras-chave: Resiliência, psicólogos, crianças e adolescentes, risco 
social.

Resumo:
Em sua prática profissional, os psicólogos vêm sendo convocados cada vez 
mais a lidar com crianças e adolescentes, principalmente, nas situações de 
risco social. Esse quadro abre possibilidades de atuação para os psicólogos 
que podem desenvolver práticas profissionais alinhadas à correção de 
comportamento e ao tratamento da diferença ou práticas que se baseiem 
num posicionamento crítico e se voltem para autonomia daqueles a quem 
fornece apoio social e suporte protetivo. Isto vai depender da forma como se 
posicionam e compreendem criticamente o seu modo de trabalho e o quanto 
suas intervenções, modos de relação e ações possam ser capazes de auxiliar seu 
público alvo. O tipo de entendimento que eles têm acerca da resiliência, pode ser 
revelador da maneira como estes psicólogos pensam sua prática. Tendo em vista 
este panorama, este estudo se propôs a investigar como a ideia de resiliência 
aparece no discurso dos psicólogos quando eles discorrem sobre sua prática, 
na intenção de promover uma reflexão mais profunda acerca do seu uso na área 
da infância e da adolescência. A pesquisa se enquadra, quanto à metodologia, 
a um estudo de caso de natureza qualitativa do tipo instrumental e de casos 
múltiplos. Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas objetivando levantar 
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questões sobre a prática com base na sua caracterização pelos psicólogos, 
identificar a presença da ideia de resiliência e a centralidade do conceito para 
essa prática. As entrevistas foram realizadas com seis psicólogos, escolhidos por 
intencionalidade, que trabalham em programas ou organizações que atendem 
crianças e adolescentes considerados em vulnerabilidade ao risco pessoal 
e social. As entrevistas tiveram como base um roteiro com questões sobre a 
prática profissional, quatro situações problema e questões sobre o conceito de 
resiliência. Os dados foram organizados e interpretados a partir das categorias 
e dimensões iniciais elaboradas com base no suporte teórico da pesquisa. O 
resultado deste estudo quanto à caracterização da prática pelos profissionais, 
permitiu levantar questões como: a adequação dos referenciais utilizados em 
trabalhos de caráter social; a preocupação com a formação dos psicólogos; o 
uso do trabalho com grupos sustentado em argumentos teóricos consistentes e 
nos aspectos socioculturais; o pedido dos profissionais por uma implementação 
de atividades em redes e interdisciplinares; a valorização de uma postura 
transgressiva do psicólogo sustentada nos laços afetivos; a necessidade de que 
o apoio de interação englobe uma verdadeira participação dos sujeitos. Quanto 
à compreensão da resiliência, pôde ser observado que todos os entrevistados 
têm uma forma de compreender ou uma ideia da resiliência, conhecendo ou 
não o conceito, sendo este, central para a prática em apenas um caso. Contudo, 
consideramos que estas compreensões esbarram na própria dificuldade que a 
dinâmica complexa da resiliência e sua natureza multideterminada impõem a um 
entendimento mais consistente do fenômeno. Daí a proposta deste trabalho de 
pensar a resiliência não apenas como um conceito, mas como uma perspectiva 
que pode auxiliar na orientação da prática com crianças e adolescente em risco 
social, através de ações que sejam empreendidas para produzir alteridades e 
ampliar possibilidades

24. DADOS GERAIS:

A Atuação do Psicólogo Junto ao Adolescente em Conflito 
Com a Lei

Autor: Monica Nogueira dos Santos Vilas Boas

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Cristina Smith Menandro
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Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: psicólogo; prática profissional; medidas socioeducativas; 
adolescentes em medida socioeducativa de internação.

Resumo:
As ações voltadas ao atendimento do adolescente em conflito com a lei são 
marcadas pelo direcionamento dado pela Constituição Federal de 1988, pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e mais recentemente pelo Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Atualmente a principal crítica 
à atuação profissional hegemônica neste campo é que ela muitas vezes fica 
restrita à elaboração de pareceres e relatórios sobre os adolescentes. A presente 
pesquisa teve como objetivo verificar a forma pela qual o reordenamento do 
Sistema Socioeducativo estabelecido pelo ECA e pelo SINASE refletiu na prática de 
profissionais de psicologia que atuam na medida socioeducativa de internação. 
Participaram deste estudo sete profissionais de psicologia que atuam na equipe 
de atendimento a adolescentes privados de liberdade. Os dados foram coletados 
por meio de entrevista com roteiro semi-estruturado e submetidos à análise de 
conteúdo tendo como base cinco categorias temáticas: Conhecimento a respeito 
do adolescente em conflito com a lei; Concepções do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Aplicação da medida socioeducativa de internação; Função e práticas 
do psicólogo nesta medida e; Formação. Foi possível perceber uma mudança nas 
concepções destes profissionais, contudo estas ainda não configuram um novo 
modelo de atuação profissional. O psicólogo ainda encontra muita dificuldade 
para estabelecer uma mudança significativa em sua prática, não aparecendo 
de forma clara em seus relatos o redirecionamento preconizado pelo SINASE. 
Também foi possível perceber uma alteração da influência da formação ao longo 
dos anos neste tipo de atuação profissional. Os resultados indicam a presença da 
temática do adolescente em conflito com a lei e da adolescência em situação de 
risco social nas discussões das disciplinas e nas supervisões de estágio na formação 
daqueles com o menor tempo de graduação. Entre os profissionais com mais 
tempo de formados o mesmo não foi verificado. Palavras-chave: psicólogo; prática 
profissional; medidas socioeducativas; adolescentes em medida socioeducativa 
de internação.

25. DADOS GERAIS: 

Título: Amizade e Escolha Profissional: a Rede Social Tece 
a Escolha Profissional e a Escolha Profissional Tece a Rede 
Social. 
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Autor: Fábio Nogueira Pereira

Nível: Mestrado

Tema: Clínica 

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Agnaldo Garcia

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: escolha profissional; amizade; adolescência; 
relacionamento interpessoal.

Resumo:
A relação entre as amizades e a escolha profissional é um campo pouco 
explorado em orientação profissional. Esta dissertação apresenta uma pesquisa 
realizada com 36 estudantes de Ensino Médio de três escolas particulares 
e três escolas públicas acerca de sua percepção sobre suas amizades, seu 
relacionamento com os pais e suas escolhas profissionais. O objetivo era 
investigar a participação dos amigos na escolha profissional dos estudantes e 
as implicações da escolha nos relacionamentos tanto com a família como com 
os amigos. O papel dos relacionamentos interpessoais no processo de escolha 
profissional dos adolescentes é um tema complexo e multifacetado. Familiares 
(especialmente os pais) e professores foram percebidos como uma influência 
mais direta (ou vertical) nas decisões, enquanto os amigos participaram de 
modo mais horizontal (por meio de conversas e troca de informações). Os 
adultos tenderam a influenciar os objetivos (carreira ou curso escolhido) e os 
amigos a cooperar mais entre si, trocando informações e críticas. Observamos, 
nesta pesquisa, relatos sobre os pares tornando-se mais importantes como 
fontes de apoio social e intimidade, e como apoio para comportamentos 
exploratórios fora da esfera familiar com o passar do tempo. Os dados revelaram, 
também, que quando a família exerce forte influência sobre os adolescentes, o 
poder de influência dos amigos diminui. Observou-se uma complexidade maior 
que a esperada, não sendo possível indicar somente a influência como o único 
processo a ser investigado na escolha profissional do adolescente, mas também 
a cooperação e mesmo o apoio social, principalmente ao investigar as relações 
entre amizades e escolha profissional.

26. DADOS GERAIS:

Uma escolha profissional equivocada como geradora de 
crise no jovem universitário: um estudo fenomenológico 
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Autor: Maria Helena Duarte de Oliveira

Nível: Mestrado

Tema: Clínica 

Instituição: UFMG

Área de concentração: Psicologia

Orientador: José Paulo Giovanetti

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Psicologia social; Estudantes Universitários; Orientação 
profissional.

Resumo:
Num mundo de mudanças constantes no mercado de trabalho e uma grande 
diversidade de profissões, o jovem se depara com a necessidade de efetuar a sua 
escolha profissional, o que o leva, às vezes, a efetuar uma escolha equivocada e a 
vivência de uma crise. O objetivo geral desse trabalho consiste em analisar a crise 
vivenciada pelos jovens universitários diante de uma escolha profissional não 
acertada. Os objetivos específicos foram identificar os sentimentos presentes no 
momento da crise vivenciada pelos jovens universitários; caracterizar o impasse 
que se estabelece nesse momento, quando se faz necessária uma nova escolha 
e oferecer subsídios para programas de orientação profissional em expansão nas 
instituições de ensino superior. Para que tal finalidade pudesse ser alcançada, 
primeiramente, e sustentando-se nas abordagens de autores da atualidade, 
apresentou-se o tema: o jovem universitário em crise, abordando o conceito 
de crise; em seguida, um recorte referente ao jovem universitário, sua inserção 
no mundo atual e o mercado de trabalho; e finalizando esta parte, a questão 
do processo da escolha profissional, o processo de escolha e a reescolha. Logo 
após, por meio de uma metodologia fenomenológica, enriqueceu-se o trabalho 
com as informações coletadas com a realização de três entrevistas semi-
estruturadas com jovens universitários. Organizaram-se seus conteúdos em 
quatro grandes temas - a família; a escolha profissional equivocada; a trajetória 
acadêmica e a nova escolha profissional. Concluiu-se que, ao mesmo tempo em 
que a experiência de uma escolha profissional equivocada significa a vivência 
de momentos angustiantes, ela também significa a oportunidade de um 
repensar que impulsiona para o crescimento e o amadurecimento do jovem. E 
ainda, a busca pelo jovem de uma possibilidade de saída da crise por meio de 
uma profissão que proporcione realização e a compreensão de que, quando se 
pensa em efetuar uma escolha, ela deve ser consciente, pois trata-se de definir o 
futuro. As considerações da pesquisa instigaram a proposição de novos estudos 
e do projeto de Orientação e Desenvolvimento Profissional que possibilitará, 
ao jovem universitário, trabalhar a construção de sua carreira ao longo de sua 
trajetória acadêmica.
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27. DADOS GERAIS:

O texto narrativo como intervenção terapêutica em 
problemas de linguagem escrita na adolescência

Autor: Gláucia Helena Motta Grohs

Nível: Doutorado

Tema: Clínica

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Tânia Mara Sperb

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: narrativas, linguagem escrita, psicoterapia.

Resumo:
Dentro do enquadre da pesquisa em psicoterapia, este trabalho investigou 
em que medida o uso de narrativas no contexto de psicoterapia de orientação 
psicanalítica pode tornar-se um instrumento de intervenção e análise para 
adolescentes que fazem sintoma na aprendizagem da linguagem escrita-
alfabetização. Participou desta pesquisa um adolescente institucionalizado 
de treze anos, selecionado na clínica escola da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, e que apresentava recorrentes dificuldades de alfabetização. Os 
critérios de inclusão de participação foram: três repetições da primeira série; não 
apresentação de desvios de ordem neurológica, intelectual ou psicolinguística; e 
intervenções psicopedagógicas que resultaram sem sucesso. Os dados para este 
trabalho foram provenientes do tratamento psicoterápico que teve a duração 
de um ano, perfazendo um total de quarenta e quatro sessões individuais. As 
sessões foram gravadas e transcritas literalmente ao longo do processo clínico. O 
material utilizado para a análise provém das sessenta e sete produções escritas e 
orais em forma de músicas e raps, realizadas conjuntamente com a pesquisadora-
terapeuta no período deste ano de psicoterapia. Deste total, foram selecionados 
um conjunto de nove narrativas que foram compostas em formato de músicas 
e raps, tendo como critério de seleção o tempo total do tratamento dividido 
por meses. A cada dois meses selecionou-se duas composições que foram 
consideradas exemplos destes períodos, devido à maior recorrência de cada 
uma delas. Os dados foram submetidos a duas análises, realizadas com o mesmo 
conjunto de composições. A primeira análise indicou que as composições 
musicais estruturam-se como narrativas, segundo os princípios de sucessão e 
transformação, propostos por Tzvetan Todorov. A especificidade encontrada no 



CLÍN
ICA

49

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

Márcia Stengel, Juarez T. Dayrell

contexto psicoterápico diz respeito à característica repetição. A segunda análise 
do discurso narrativo considera a questão da Voz do narrador, a partir de Genette. 
O resultado desta análise mostrou o processo de construção de um sujeito-
autor de suas produções como efeito da narratividade do paciente no contexto 
psicoterápico, ao direcionar sua narração ao seu interlocutor, o terapeuta. Os 
resultados, ao possibilitarem a análise do processo de construção da autoria, 
permitem concluir que o uso de textos narrativos em contexto psicoterápico 
constitui-se como um instrumento eficaz de intervenção no sintoma da não-
aprendizagem.

28. DADOS GERAIS:

Avaliação de impacto e processo de um modelo de 
grupoterapia cognitivo-comportamental para meninas 
vítimas de abuso sexual

Autor: Luisa Fernanda Habigzang

Nível: Doutorado 

Tema: Clínica

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sílvia Koller

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: criança, adolescente, abuso sexual, maus-tratos, terapia, 
cognitivo comportamental, psicoterapia de grupo.

Resumo:
Dois estudos avaliaram o impacto e o processo de um modelo de grupoterapia 
cognitivo-comportamental para 49 meninas vítimas de abuso sexual com idade 
entre 9 e 16 anos. O Estudo I avaliou: o impacto do modelo na redução de sintomas 
de depressão, stress, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) e 
crenças distorcidas sobre o abuso e o efeito do tempo de espera por tratamento 
nestes sintomas; a manutenção do impacto da grupoterapia após 6 e 12 meses 
do término; e os fatores preditores para a resposta à grupoterapia. Os resultados, 
obtidos através do teste t para amostras pareadas apontaram que o modelo de 
grupoterapia apresentou impacto positivo, reduzindo significativamente os 
sintomas avaliados; o efeito da espera entre os grupos não revelou diferença 
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significativa; os efeitos terapêuticos se mantiveram após um ano; e, os fatores 
preditores da resposta à grupoterapia foram: idade de início do abuso, presença 
de estupro e sintomas de revivência do TEPT antes da grupoterapia. O Estudo II 
avaliou o processo terapêutico a partir da análise clínica descritiva de dois casos, 
considerando as participantes que obtiveram escores extremos na análise da 
redução de sintomas. Os resultados apontaram que a idade de início do abuso, 
forma de abuso, experiência de abrigamento, resposta ao treino de inoculação 
do estresse e percepções de culpa foram aspectos que diferenciaram a resposta 
à grupoterapia. O modelo avaliado se mostrou efetivo para tratamento de 
meninas vítimas de abuso sexual.

29. DADOS GERAIS:

Avaliação e intervenção psicológica para meninas vítimas 
de abuso sexual intrafamiliar

Autor: Luisa Fernanda Habigzang

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sílvia Koller

Ano da defesa: 2006

Ano da coleta dos dados: 2012

Palavras-chave: abuso-sexual, infância, adolescência, terapia cognitiva- 
comportamental.

Resumo:
O abuso sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno complexo que 
envolve aspectos psicológicos, sociais e jurídicos. Esta forma de violência tem 
sido considerada um problema de saúde pública devido aos altos índices de 
incidência e ao impacto negativo para o desenvolvimento das vítimas. O 
presente estudo teve como objetivo aplicar e avaliar o efeito de um modelo de 
grupoterapia cognitiva-comportamental para meninas vítimas de abuso sexual 
intrafamiliar. Participaram do estudo 10 meninas com idade entre 09 e 13 anos. 
As participantes foram clinicamente avaliadas em três encontros individuais, 
nos quais foram aplicados instrumentos psicológicos que avaliaram sintomas 
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de ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático, stress infantil 
e crenças e percepções da criança em relação à experiência abusiva. Após a 
avaliação clínica, as participantes foram encaminhadas para a grupoterapia, 
constituída por 20 sessões semi-estruturadas. O processo terapêutico foi dividido 
em três etapas, segundo os objetivos e técnicas aplicadas, em: psicoeducação, 
treino de inoculação do estresse e prevenção à recaída. A reavaliação clínica 
foi realizada após cada etapa da intervenção e os resultados apontaram que 
as meninas apresentaram melhoras significativas nos sintomas de depressão, 
ansiedade e transtorno do estresse pós-traumático, bem como reestruturaram 
crenças disfuncionais sobre culpa, diferença em relação aos pares, percepção de 
credibilidade e confiança. Tais resultados sugerem que a grupoterapia foi efetiva, 
reduzindo a sintomatologia das participantes e proporcionando a elaboração 
de pensamentos funcionais em relação ao abuso sexual.

30. DADOS GERAIS:

Psicoterapia para crianças e adolescentes abrigados: 
construindo uma forma de atuação

Autor: Renata Marmelsztejn

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Rosane Mantilla de Souza

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: não encontrado

Resumo: 
O objetivo desse estudo foi compreender os desafios enfrentados pelo 
psicoterapeuta no atendimento psicológico de crianças e adolescentes 
institucionalizados. Os participantes foram oito psicoterapeutas, que atenderam 
mais de um cliente, durante o período mínimo de um ano. Tratou-se de um estudo 
descritivo qualitativo, por meio de entrevistas individuais, no qual se pesquisou a 
construção de significados pelos sujeitos. Os resultados revelaram um terapeuta 
que acredita ter algo a contribuir, implicado em projetos sociais e com interesse 
genuíno pela população atendida. Como características pessoais destacaram-
se: tolerância, persistência, estabilidade, disponibilidade, flexibilidade e 
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criatividade. Esses profissionais viram-se inseridos numa rede, na qual o 
abrigo ocupa lugar central. Evidenciou-se a importância de ter conhecimentos 
sobre o contexto e a vivência de crianças abrigadas, abarcando temas como: 
violência, abandono, luto, funcionamento das instituições, legislação. O abrigo 
foi percebido como tendo papel de suma importância na vida desses jovens, 
podendo ser um espaço de acolhimento e pertinência ou constituir-se em mais 
um perpetuador da violência e do abandono. Os principais desafios enfrentados 
pelos terapeutas foram: identificar as demandas dos clientes; construir vínculo 
com os jovens; integrar as diferentes realidades do terapeuta e do cliente; lidar 
com os próprios sentimentos despertados pelos atendimentos; construir uma 
relação de parceria com a instituição; compreender o lugar do terapeuta e as 
funções da psicoterapia para jovens abrigados. Conclui-se que a psicoterapia 
para crianças e adolescentes institucionalizados é uma intervenção possível de 
ser utilizada, como meio de elaboração da vivência de violência e rompimento de 
vínculos afetivos importantes. A partir dos desafios e das soluções encontradas, 
apontaram-se algumas diretrizes para seleção e treinamento de profissionais, a 
fim de contribuir para a construção de atendimentos cada vez mais efetivos para 
crianças e adolescentes abrigados.

31. DADOS GERAIS:

Jovens com diagnóstico de deficiência mental: uma 
intervenção em grupo a partir de pressupostos da 
criatividade

Autor: Cristina Martins Siqueira

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Marisa Maria Brito da Justa Neves

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Criatividade, deficiência mental.

Resumo:
Objetivou-se construir e analisar um projeto de intervenção em um grupo de 
jovens com diagnóstico de deficiência mental, a partir de recursos da área da 
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Criatividade. Participaram duas mediadoras (a professora e a pesquisadora) e 
dez estudantes de uma Classe Especial de uma escola pública do DF. Dezoito 
encontros realizados duas vezes por semana foram filmados. Pré-planejados, 
abordaram temas de interesse de jovens. Foram empregadas metodologias 
Quantitativa e Qualitativa: análises estatísticas por meio do SPSS e métodos 
qualitativos Observação, Interpretação e Video-filmagem. Analisou-se treze 
encontros sob três períodos (inicial, encontros 1, 2, 3, 4, 5; intermediário, 6, 7, 
8, 9; e final, 13, 14, 16, 17). Os resultados indicaram diferenças significativas na 
quantidade das participações criativas dos estudantes (fluência), avaliadas por 
meio do Teste t pareado, ocorrendo aumento significativo de participações 
do período intermediário para o final e do período inicial para o final. O teste 
apontou diferenças significativas em características sócio-afetivas do período 
final em relação ao inicial. Houve crescimento significativo em flexibilidade 
nas participações dos estudantes entre os três períodos. Ocorreram, 
significativamente, mais participações com elaboração no período final em 
comparação com o intermediário. Diferenças significativas nas participações 
com crítica ocorreram, apenas, no período intermediário em comparação com o 
período inicial. Não foram encontradas diferenças significativas de participação 
em termos de originalidade. A Video-filmagem permitiu observar que os 
estudantes estabeleceram responsabilidade mútua quanto aos objetivos do 
projeto, que demonstraram condições de identificar e solucionar problemas, 
de se defender diante de situações adversas impostas por seus pares, de se 
expressar com auto-estima, de auto-refletir, de agir com autonomia, de construir 
novos conceitos, de fazer projetos para o futuro, de compreender convenções 
sociais, de relacionar vivências do grupo com experiências práticas da vida, de 
empregar qualidade na realização de tarefas, de corresponder com propostas 
desafiadoras e atender a altas expectativas de desempenho. As mudanças 
observadas durante o projeto foram, multidirecionalmente, associadas à situação 
de grupo, às interações pessoais, à mediação, aos temas e aos recursos da 
Criatividade utilizados. Desfavoreceram o trabalho de intervenção: interferência 
de barulhos externos, falta de condições ambientais propícias da escola, 
interferência de mães em algumas atividades, tratamento diferenciado com 
alguns alunos percebidos como vulneráveis, tempo reduzido para pensarem e 
agirem de modo criativo, planejamento excedente de atividades, orientações 
rápidas de procedimentos e presença de estudante em condições psicológicas 
muito desviante da maioria do grupo. De modo geral, pode-se argumentar 
que ocorreram ganhos no desenvolvimento sócio-afetivo e cognitivo dos 
jovens durante o projeto. Conclui-se que os recursos da Criatividade fomentam 
desenvolvimento escolar dos estudantes com deficiência mental e favorecem o 
trabalho de intervenção educacional. 
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32. DADOS GERAIS:

Ser e fazer na escolha profissional: atendimento diferenciado 
na clínica winnicottiana

Autor: Christiane Isabelle Couve de Murville Camps 

Nível: Doutorado 

Tema: Clínica

Instituição: USP 

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Tania Maria Jose Aiello Vaisberg

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Adolescentes, Escolha profissional, Psicanálise, Teatro de 
espontaneidade, Winnicott Donald Woods.

Resumo:
Este estudo tem como objetivo investigar psicanaliticamente a potencialidade 
mutativa de oficinas de teatro espontâneo no atendimento a adolescentes em 
fase de escolha profissional, que concebemos, winnicottianamente, como gesto 
espontâneo quando pode se dar de modo emocionalmente amadurecido e 
integrado. O trabalho foi realizado com sete estudantes de escola particular, 
durante duas semanas, em cinco sessões grupais de até três horas de duração. 
O acontecer clínico seguiu a configuração das oficinas “Ser e Fazer”, que 
se caracterizam pelo uso de materialidades mediadoras, pela adoção do 
holding como intervenção essencial e pela prática de contínuo diálogo com o 
pensamento winnicottiano. Foram então elaboradas narrativas psicanalíticas, 
consideradas à luz do método psicanalítico, no sentido da busca de evidências 
de transformações dos campos psicológicos-vivenciais. A partir das análises, foi 
possível constatar a ocorrência de transformações significativas na experiência 
emocional relativa à escolha profissional, que podem ser atribuídas ao fato de os 
jovens terem podido utilizar transicionalmente um ambiente fundamentalmente 
sustentador.
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33. DADOS GERAIS:

Intervenção psicológica no sofrimento psíquico de criança 
e adolescente envolvidos em tramitação na justiça 

Autor: Maria Aparecida Mazzante Colacique

Nível: Doutorado

Tema: Clínica 

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Jose Tolentino Rosa

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: crianças, intervenção psicológica, psicologia forense 
sofrimento, Winnicott Donald Woods

Resumo:
O sofrimento faz parte da vida e o homem tem de dar-lhe um sentido como 
desafio de sua existência. No padecimento psíquico e físico surgem algumas 
questões fundamentais da existência humana a ser analisadas, como re-orientar 
a pessoa que sofre a descobrir nova adequação à realidade e a encontrar o 
ethos e o pathos. O objetivo deste trabalho foi pesquisar o sofrimento psíquico 
de pessoas sob atendimento psicológico envolvidas simultaneamente com 
processos em tramitação na Justiça, e intervir psicologicamente sobre o 
paciente e sobre seus familiares e responsáveis para encontrarem alívio às 
suas ansiedades, necessitando estabelecer alguns parâmetros diferenciados 
para o desenvolvimento da terapia. O suporte teórico adotado foi a psicanálise 
e outras concepções contemporâneas da mente humana. A concepção desta 
tese pressupõe diferentes níveis epistemológicos, articulando-se a projeção 
do psíquico com a vertente da psicanálise e das ciências sociais caracterizadas 
pela crise da representação da pós-modernidade. Os efeitos desses fatores 
recaem no indivíduo, na família e nas instituições. Foram estudados 10 casos, 
porém apenas dois foram selecionados por serem considerados emblemáticos, 
representando toda a amostra. A pesquisa versou baseada no Código de Ética do 
Psicólogo (CEP), balizando a dinâmica dos atendimentos nos casos apresentados 
e estabelecendo o setting como recurso para atingir um ambiente acolhedor 
de holding, dentro dos parâmetros permitidos sob os princípios fundamentais 
da Ética. Observou-se neste estudo a existência de um sofrimento psicológico 
singular nas pessoas que precisam da Justiça. Este sofrimento abrange danos 
morais, gerando instabilidade emocional e dificultando a execução das 
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atividades que se apresentam no cotidiano. No desenvolvimento do trabalho 
algumas descobertas específicas motivaram certas reflexões e conclusões. A 
natureza da violência é singular e coletiva e surge como um problema de saúde 
psíquica, que acarreta por sua vez um aumento crescente da violência. Existem 
falhas no desenvolvimento do self, prejudicado pelas distorções de objetos 
internalizados e causados, por sua vez, pela situação de violência vivenciada. 
Quanto maior a distorção, maior o prejuízo emocional. A introjeção da figura 
paterna e materna pode significar um holding ou uma experiência desastrosa. 
A ajuda por parte dos familiares e responsáveis diante do impacto ocorrido 
nas diversas situações vividas pelos sujeitos é proporcional à qualidade do 
vínculo existente. As narrativas dos sujeitos contêm um discurso coletivo de 
elementos persecutórios como o desprezo, a vergonha, o medo, e o conflito 
intenso e contínuo. Verificou-se que tanto a vítima como o agressor, os familiares 
envolvidos e os responsáveis precisam de cuidados e merecem a oportunidade 
de receber atendimento psicológico, minimizando o impacto dos sofrimentos 
psíquicos diante dos processos jurídicos e aliviando os efeitos individuais e 
coletivos da violência.

34. DADOS GERAIS:

Compaixão na contratransferência: cuidado emocional a 
jovens HIV+(s)

Autor: Vera Lúcia Mencarelli

Nível: Doutorado

Tema: Clínica

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Tânia Maria Jose Aiello Vaisberg

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: HIV/Aids, Winnicott, compaixão, contratransferência

Resumo:
O presente estudo consiste na investigação psicanalítica das configurações 
assumidas pelo campo contratransferencial que se estabelece no atendimento 
psicológico, psicanaliticamente orientado, de pacientes soropositivos para o 
HIV. Quatro adolescentes, soropositivos em decorrência de transmissão vertical, 
foram psicanaliticamente assistidos por meio de diferentes enquadres clínicos, 
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que incluíram sessões de psicoterapia individual, oficinas psicoterapêuticas e 
atividades extramuros, segundo a demanda. Esse complexo acontecer clínico 
deu origem à elaboração de quatro narrativas transferenciais, que foram 
psicanaliticamente revisitadas, na busca de criação/encontro de campos 
contratransferenciais. O quadro geral permite afirmar que, para além de 
ressonâncias contratransferenciais associadas a peculiaridades relativas ao 
adolescer e às vicissitudes das histórias individuais, é possível detectar a vigência 
de um campo contratransferencial nitidamente caracterizado pela compaixão. 
Tal configuração suscita reflexões teórico-clínicas que apontam que tanto 
as questões ontológicas relativas à precariedade, limitação e finitude, como 
as decorrentes das condições concretas de vida, tais como o adoecimento, a 
experiência da dor, o severo tratamento, a orfandade e a exclusão social, devem 
ser profundamente levadas em conta no cuidado a esses pacientes.

35. DADOS GERAIS:

Reflexões sobre o potencial terapêutico dos encontros com 
crianças e adolescentes.

Autor: Fernanda Quirino Ramos

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Andrés Eduardo Aguirre Antúnez

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Acompanhamento terapêutico, Adolescentes, Ética, 
Meninos de rua.

Resumo:
A partir das experiências de educadores do Projeto Quixote, este estudo busca 
investigar se há ou não um potencial terapêutico nos encontros com crianças 
e adolescentes em situação de rua no centro da cidade de São Paulo. Para 
responder a tal questão utilizamos o método fenomenológico-clínico. Com o 
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método fenomenológico buscou-se compreender a esfera intersubjetiva dos 
encontros entre os educadores e as crianças e, em seguida, realizou-se reflexões 
clínico-teóricas a partir do conceito de criatividade de Donald Winnicott e da 
perspectiva clínico-ontológica de Gilberto Safra. Os procedimentos utilizados 
para a coleta de dados foram: análise de diário de campo e análise de relatórios 
institucionais que contemplaram as experiências intersubjetivas. As reflexões 
sobre os encontros com estes meninos e meninas retratam e testemunham como 
eles vivem o dia-a-dia nas ruas do centro da cidade. Nota-se que estas crianças 
e adolescentes tentam interromper ciclos de abandono e violência vivenciados 
em seus contextos de origem e a chegada às ruas parece indicar a esperança 
de encontrarem relações significativas a partir das quais possam estabelecer 
uma relação pessoal e significativa com a vida. Discutiu-se a confiabilidade, 
a corporeidade, o brincar e o acompanhamento terapêutico das inserções 
das crianças na rede de proteção. As reflexões apontam que os educadores 
contribuem, essencialmente, oferecendo outras formas de se relacionar, a partir 
da oferta de uma presença disponível, que no contexto da saúde é terapêutica. O 
educador, sendo capaz de reconhecer cada acompanhado em sua singularidade 
e necessidades éticas fundamentais, favorece que estas crianças possam vir a se 
constituir e sentirem-se reais, podendo estabelecer uma relação pessoal com 
o mundo. Conclui-se que há possibilidades de estabelecer uma potencialidade 
terapêutica no encontro com estas crianças e adolescentes que circulam pelas 
ruas da cidade, no entanto para obter resultados satisfatórios dependerá não 
só das possibilidades das crianças se aproximarem e interagirem, mas também 
do acolhimento e hospitalidade dos profissionais que delas se aproximam. 
Assim, uma aliança poderá desenhar-se e estabelecer um potencial terapêutico; 
potencial como possibilidade de reconhecer o valor da intensidade vivida 
na aproximação, por meio da terapêutica de intervenção e do cuidado dos 
educadores.

36. DADOS GERAIS:

Psicoterapia analítico-comportamental com adolescentes 
infratores de alto-risco

Autor: Giovana Veloso Munhoz da Rocha

Nível: Doutorado

Tema: Clínica

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Clínica 
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Orientador: Sonia Beatriz Meyer

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Análise do comportamento, Comportamento anti-social, 
Delinquência juvenil, Processos terapêuticos, Terapia comportamental

Resumo:
O presente estudo objetivou verificar se intervenções terapêuticas analítico-
comportamentais com adolescentes infratores de alto-risco estariam 
relacionadas à diminuição dos comportamentos indesejáveis de hostilidade, 
mentir e culpar o outro e ao aumento de comportamentos adequados de auto-
revelação, expressão de sentimentos positivos e expressão de arrependimento. 
Visava também identificar as intervenções mais utilizadas pelo psicoterapeuta 
e verificar se as mudanças estão relacionadas à diminuição da reincidência 
criminal, permanência na escola, manutenção do trabalho e promoção de 
auto-sustento. Participaram deste estudo 11 adolescentes infratores internos 
de uma unidade do estado do Paraná, considerados infratores de alto risco 
pois cometeram delitos considerados graves. Foi utilizado um instrumento 
para caracterização dos participantes de acordo com as práticas educativas 
(Inventário de Estilos Parentais); e para análise das sessões foi utilizado um 
instrumento baseado na observação clínica do terapeuta para avaliar mudanças 
comportamentais do cliente, e um instrumento formado por categorias de 
comportamentos do terapeuta para conhecer as intervenções do profissional. 
Após o desinternamento foram coletadas medidas comportamentais sobre a 
permanência na escola, manutenção do trabalho, nível de interação familiar, 
manutenção da psicoterapia e promoção de auto-sustento e a não reincidência 
criminal. Os resultados gerais provenientes da análise de 99 atendimentos da 
mesma psicoterapeuta com 11 diferentes clientes indicaram correlação positiva 
entre os comportamentos do terapeuta de solicitar relato e mentira e culpar o 
outro do cliente; culpar do cliente com facilitação, recomendação, reprovação e 
solicitar reflexão do terapeuta; e correlação negativa entre os comportamentos 
de expressão de sentimento positiva do cliente com informação, solicitação 
de reflexão e reprovação do terapeuta. As análises de cada caso indicaram 
correlações especificas a cada processo terapêutico e diferenças interessantes 
foram observadas. A média geral de comportamentos do terapeuta ao longo 
das sessões indicou que os comportamentos mais utilizados foram solicitar 
relato (m= 40), informação (m=24), facilitação (m= 19) e empatia (m= 17). Os 
menos utilizados foram reprovação (m=3), aprovação (m=4) e recomendação 
(m=6). Em nove dos onze casos houve aumento de comportamentos 
adequados e diminuição de inadequados no repertório comportamental dos 
adolescentes. Nos dois casos onde esta mudança não ocorreu foi diagnosticado 
ao longo do processo a existência de transtorno de personalidade anti-social 
com características psicopáticas. Considerando-se os critérios de reinserção 
social obtidos no acompanhamento dos casos após desinternamento tem-se 
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que: quatro adolescentes continuaram estudando, um parou temporariamente 
e retomou, dois continuam estudando no internamento e três não continuaram 
estudando; quanto à manutenção de trabalho seis participantes estavam no 
mercado informal, como autônomos, três tinham emprego formal e dois não 
trabalhavam. Sendo assim, quanto ao auto-sustento foi possível verificar que 
cinco o tinham alcançado, quatro o tinham parcialmente e ainda necessitavam de 
ajuda de outros e dois não o tinham. Quanto à psicoterapia, dadas às dificuldades 
de mudança de cidade poucas (três) continuaram nos moldes formais, mas 
dos onze adolescentes apenas três cessaram contato com a psicoterapeuta 
e dois que estão internados manifestaram desejo de continuidade após o 
desinternamento.

37. DADOS GERAIS:

Adolescentes com síndrome de Down e cães: compreensão 
e possibilidades de intervenção

Autor: Sabine Althausen

Nível: Mestrado

Tema: Clínica 

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Escolar e do desenvolvimento Humano 

Orientador: Maria Lucia Toledo Moraes Amiralian

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: enquadres diferenciados, interação homem-animal, 
síndrome de Down, terapia assistida por animais.

Resumo:
Estudos publicados a partir da década de 60 evidenciam o potencial terapêutico 
da participação de animais de estimação em situações clínicas. Desde então, as 
pesquisas e as práticas das denominadas Terapia Assistida por Animais (TAA) e 
Atividade Assistida por Animais (AAA) estão em amplo crescimento. A presente 
pesquisa analisa 12 registros filmados dos encontros realizados a partir da parceria 
entre uma escola de educação especial e um canil. Os encontros aconteciam 
num sítio, a frequência era semanal e os horários eram fixos. Participaram quatro 
adolescentes com síndrome de Down. A narrativa dos encontros entre esses 
adolescentes e cães numa situação estabelecida tem por objetivo a elaboração 
de uma reflexão teórica cujo propósito é considerar o uso de um enquadre 
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diferenciado que inclui a presença do cão como recurso. A lente sob a qual tais 
fenômenos são analisados e compreendidos é a psicanálise de D. W. Winnicott. 
A investigação psicológica dos encontros evidencia a necessidade de levar em 
consideração o contexto humano oferecido pelos profissionais e as relações 
interpessoais estabelecidas. Pode-se observar que a maneira de se relacionar com 
o animal apresenta-se qualitativamente diferente das relações essencialmente 
humanas e das com objetos inanimados. Destacando a complexidade dos 
fenômenos observados entre as pessoas e os animais, percebeu-se que os 
cachorros interagiam com as pessoas não a partir das intenções ou sentimentos 
destas, ou ainda por meio de um discurso representativo: o cão reagia ao fato, 
ao comportamento humano, a comunicação ocorria de forma não-verbal. 
Outra possível função dos cachorros foi a de despertar diferentes aspectos do 
self, manifestados pelos adolescentes em suas atitudes, ações e verbalizações, 
facilitando a expressão de sentimentos. A análise também revela que a maneira 
de ser do cachorro – através de suas ações de atender ou não aos comandos, de 
se deixar manipular ou não, de ser uma presença constante e segura, de ter uma 
inteireza e continuidade de ser – sugere a emergência de maior espontaneidade 
por parte dos adolescentes. Por fim, são tecidas reflexões teóricas que sustentam 
a possibilidade de uma clínica winnicottiana com enquadre diferenciado que 
inclui o cachorro como recurso.

38.  DADOS GERAIS

À procura de sentido da atenção psicológica com 
adolescentes em privação de liberdade

Autor: Sashenka Meza Mosqueira

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: USP 

Área de concentração: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano

Orientador: Henriette Tognetti Penha Morato

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Adolescente em conflito com a lei, Fenomenologia 
existencial, Plantão psicológico, Terapia existencial

Resumo:
Este trabalho apresenta investigação realizada a partir de interrogantes 
emergentes em projeto de Acompanhamento Psicológico oferecido para 
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adolescentes em privação de liberdade. A prática clínica oferecida aos jovens 
insere-se no projeto de Atenção Psicológica em Instituições do Laboratório 
de Estudos e Prática de Psicologia Fenomenológica Existencial do IPUSP. Para 
contextualizar a construção da modalidade clínica em andamento no projeto 
retoma-se a história do laboratório e as origens teóricas da prática psicológica 
por ele desenvolvida. Esta re-visitação lança questionamentos às transformações 
ocorridas no campo do exercício clínico a partir do estudo e reflexão da 
Fenomenologia Existencial como referencial filosófico que influencia a pesquisa 
e intervenção em Psicologia. Após apresentação da história do projeto de 
acompanhamento, situa-se o leitor no contexto institucional em que este se 
realiza. Posteriormente, apresenta-se o caminho percorrido junto a adolescentes 
atendidos, ou em atendimento, no projeto de acompanhamento psicológico. 
A procura de sentido da atenção psicológica realiza-se pela via da análise 
interpretativa de narrativas de jovens que relatam o modo como compreendem 
sua experiência de atendimento. Diários de bordo de atendimentos e de 
supervisão do projeto oferecem-se como complemento dessas narrativas na 
tessitura de sentido da ação clínica realizada em instituição para jovens que 
cumprem medida sócio-educativa de internação.

39. DADOS GERAIS:

O psicólogo na rede socioassistencial de atendimento a 
crianças e adolescentes 

Autor: Ana Priscilla Christiano

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Mário Sérgio Vasconcelos

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Práticas psicológicas; Atendimento sociassistencial; 
Crianças, Adolescentes e Famílias.

Resumo: 
Nosso dia-a-dia de trabalho na rede de atendimento a crianças, adolescentes 
e suas famílias mostrou que, o psicólogo tem estado cada vez mais presente 
nas instituições ligadas à área socioassistencial. Donzelot (1986) apresentou que 
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este profissional tem sido chamado para trabalhar em tal área desde o século 
XIX, quando da organização daquilo que Foucault (2008) chamou de Sociedade 
Disciplinar. Nestas instituições o psicólogo pôde desenvolver e aplicar o que este 
autor chamou de tecnologias disciplinares, que são responsáveis por manter o 
mecanismo do poder disciplinar com seus efeitos de normalização social. Nosso 
objetivo neste trabalho é analisar as relações entre as tecnologias disciplinares 
propostas por Foucault (2008) e as práticas psicológicas desenvolvidas nos 
serviços da rede socioassistencial de atendimento a crianças, adolescentes e suas 
famílias. Como referencial teórico-metodológico, recorremos aos pressupostos 
de Foucault (2008) sobre a organização do poder disciplinar e das tecnologias 
disciplinares e que podem, ainda hoje, estar presentes nas práticas psi analisadas. 
Também nos auxiliaram autores como Donzelot (1986), Marcílio (2006), Pilotti 
e Rizzini (2009), que trataram da constituição do campo socioassistencial. Para 
tanto, realizamos acompanhamentos das atividades cotidianas de psicólogas da 
rede socioassistencial do município de Londrina, estado do Paraná, observando 
participativamente atendimentos individuais, em grupos, visitas domiciliares e 
discussões de casos. Além disso, foram feitas leituras de documentos e registros 
de atendimentos. As observações foram anotadas e posteriormente discutidas 
a partir do referencial teórico citado acima. Pudemos concluir que no dia-a-dia 
as práticas psi colocadas em circulação remetem às tecnologias disciplinares, 
propostas por Foucault (2008). Entretanto, também estiveram presentes relações 
de forças que nos remeteram a possibilidade de novas atuações, com criação de 
novas práticas psi que levem em consideração as relações entre o psicólogo e 
a população atendida. Também constatamos a possibilidade de surgirem, em 
meio às discussões feitas pelos psicólogos, outras formas de pensar sobre seu 
trabalho e sua função na Política socioassistencial.

40. DADOS GERAIS:

A potencialidade do encontro: uma contribuição da 
psicanálise à orientação profissional

Autor: Margareth da Silva Ragnini

Nível: Mestrado

Tema: Clínica 

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Luiz Claudio Mendonça Figueiredo

Ano da defesa: 2011
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Palavras-chave: Orientação profissional, psicanálise, travessia adolescente

Resumo:
Partindo de um trabalho de orientação profissional dentro de uma modalidade 
clínica com sujeitos adolescentes, esta dissertação centra-se na questão da 
escolha profissional como alavanca para questões subjetivas surgidas na 
travessia da crise adolescente. Nesse percurso, embasados pelo referencial 
psicanalítico, enfatizamos a importância fundamental do papel do orientador 
que, na função de cuidador, atua como elemento capaz de contribuir para a 
retomada de traços identificatórios alienantes, liberando espaços psíquicos para 
a construção de ideais. Tais aspectos são trabalhados como de suma importância 
na travessia adolescente, tendo como referência as questões edípicas, tais 
como propostas pela psicanálise, entendidas como cruciais na ancoragem das 
questões subjetivas inerentes à travessia da crise adolescente. Nesse percurso, 
salienta-se a questão da dificuldade, para esses sujeitos, de encontrar na 
sociedade contemporânea elementos que possam se oferecer como suportes 
identificatórios na travessia adolescente, complicando ainda mais a questão da 
escolha profissional e subjetiva a ser feita nessa fase da vida. A possibilidade da 
construção de ideais a partir do suporte da função do cuidador é trabalhada 
através das noções de intra, inter e transubjetividade, noções estas consideradas 
inerentes à construção do narcisismo, fundamentando o que propomos 
como uma modalidade clínica nomeada “a potencialidade do encontro”. São 
apresentados três “encontros” com o sujeito adolescente que, de fictícios a 
reais, ofereceram-nos subsídios para pensarmos esse trabalho. São casos que, 
dentre outros, revelaram-nos o fato de que a questão da escolha profissional é 
perpassada por questões subjetivas singulares a cada um. Tais questões foram 
tratadas clínica e teoricamente a partir de autores psicanalíticos, mormente S. 
Freud, D. W. Winnicott e L. C. Figueiredo.

41. DADOS GERAIS: 

O olhar de psicanalistas que escutam a adolescência: 
singularidades da clínica atual

Autor: Renata Cardoso Plácido Ayub 

Nível: Mestrado

Tema: Clínica 

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia 
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Orientador: Mônica Medeiros Kother Macedo

Ano da defesa: 2009 

Palavras-chave: Adolescência, Psicanálise, Contemporaneidade, Clínica 
Psicanalítica.

Resumo:
Mudanças inerentes à complexa passagem da vida infantil para a vida adulta 
caracterizam a adolescência. Trata-se de um tempo do ciclo vital marcado pela 
intensidade de sentimentos e experiências quanto ao processo identitário, 
que somam às modificações decorrentes da puberdade. As contínuas 
transformações experenciadas pelos adolescentes têm sido objeto de estudo 
da clínica psicanalítica em função da importância que adquirem no contexto 
da saúde psíquica. Esta dissertação tem o objetivo de identificar e abordar, a 
partir da experiência de escuta de psicanalistas, características e peculiaridades 
que marcam a clínica com adolescentes no contexto contemporâneo. Foram 
elaboradas duas seções sobre o tema: uma teórica e uma empírica. O estudo 
teórico refere-se, a partir de uma revisão da literatura, às possibilidades de 
enlaces entre as grandes transformações da adolescência e às exigências do 
contexto sociocultural contemporâneo. É possível constatar que as demandas 
culturais podem se sobrepor às características típicas deste período do ciclo 
vital, resultando, assim, na existência de padecimentos psíquicos. A seção 
empírica desenvolve um estudo de cunho qualitativo, que objetiva conhecer 
e compreender características e peculiaridades da clínica contemporânea da 
adolescência, a partir da vivência de psicanalistas, considerando o exercício 
da escuta analítica. Foram entrevistados dez psicanalistas da cidade de Porto 
Alegre, com atuação de, no mínimo, dez anos no atendimento clínico a pacientes 
adolescentes. Por meio da técnica de Análise de Conteúdo, foram identificadas 
três categorias finais, ilustradas com vinhetas das falas dos participantes: a 
respeito da família e da escola como campos fundamentais da experiência 
intersubjetiva do adolescente; a necessidade de recursos psíquicos frente às 
exigências para o enfrentamento do processo de ressignificação do si mesmo; 
e, por último, os desafios e inquietações no campo analítico no que diz respeito 
às especificidades teóricas e técnicas a partir da escuta de adolescentes. Para a 
discussão dos achados, lançou-se mão do referencial psicanalítico. Os aspectos 
encontrados nesta dissertação permitem um melhor conhecimento sobre a 
articulação das demandas da cultura atual com as modalidades psicopatológicas 
que se fazem presentes na clínica psicanalítica da adolescência. Da mesma 
forma, o espaço da análise evidencia-se neste estudo como uma relevante 
possibilidade de construção e atribuição de significado aos padecimentos 
psíquicos da adolescência de modo a viabilizar desdobramentos saudáveis às 
suas vivências.
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42. DADOS GERAIS:

Revisão de literatura das psicoterapias para crianças e 
adolescentes com Déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH)

Autor: Déa Bertran Munhoz

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Andrés Eduardo Aguirre Antúnez

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Psicoterapias, Revisão de literatura, Transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade (TDAH), Tratamento psicológico

Resumo:
Esta revisão de literatura apresenta uma análise dos trabalhos sobre Transtorno 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH, quanto às psicoterapias e aos 
tratamentos psicológicos ofertados a crianças e adolescentes, recuperados 
nas principais bases de dados da área. Transtorno de grande prevalência na 
população escolar, com sérios prejuízos pessoais e sociais, pois comportamentos 
de hiperatividade, desatenção e impulsividade, em graus atípicos, comprometem 
as funções executivas como concentração, planejamento de ações e controle 
sobre impulsos, o TDAH é conceito que gera controvérsias na comunidade 
científica. De um lado têm-se as perspectivas da terapia comportamental e 
cognitivo-comportamental, com o objetivo de reeducação comportamental, 
apoiada pela psiquiatria e psicofarmacologia. De outro, as linhas compreensivas 
e a psicanálise buscam não só comportamentos observáveis, mas a 
singularidade de cada envolvido, ou seja, a contribuição da família e/ou da 
cultura nesses quadros. A fim de mapear as publicações nessa área, foram 
analisadas as produções dos últimos dez anos (20002010) locadas nas bases 
de dados MEDLINE, PsycINFO, SciELO, LILACS e PSICODOC, por meio do termo 
TDAH, cruzado com tratamento psicológico e psicoterapia, respeitando-se o 
idioma da base de dados. Os resultados encontrados revelaram a supremacia 
de publicações sob a ótica comportamental ou cognitivo-comportamental, 
principalmente em seu modelo combinado, associado à medicação, tratamento 
validado através de evidências. As outras abordagens psicológicas, quando 
publicadas, não são absorvidas pelo modelo psiquiátrico, o que contribui para a 
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sua invisibilidade queixas do transtorno são levadas primeiramente a pediatras, 
neurologistas e profissionais de orientação comportamental. Os bancos de 
dados, assim, revelaram ser amplamente usados por pesquisadores positivistas, 
o que pode vir a sugerir que seus tratamentos sejam os únicos disponíveis, o que 
não é fato. Existem métodos investigativos, como o estudo de caso que, embora 
pouco disseminados, apresentaram resultados favoráveis em seus tratamentos 
singulares.

43. DADOS GERAIS: 

Concepções e Práticas Profissionais em Saúde Mental: 
Vicissitudes do Campo de Assistência Infanto-juvenil 

Autor: Camila Carlos Maia

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: UFES 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Luziane Zacché Avellar

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Saúde mental, CAPSi, Processos saúde/doença, prática 
profissional

Resumo:
O movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil trouxe ganhos relativos à criação 
de serviços mais descentralizados, distantes do modelo hospitalocêntrico. 
Entretanto, a implantação de dispositivos voltados exclusivamente ao 
atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais graves é 
uma conquista recente, havendo poucos estudos enfocando estes serviços 
em específico. Nesta pesquisa, tivemos como objetivo investigar como os 
profissionais que atuam no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil 
(CAPSi) do município de Vitória (ES) concebem os processos de saúde e doença 
dos usuários do serviço em que atuam; e como concebem o serviço e as ações 
implementadas no mesmo. Entrevistamos 24 profissionais, utilizando como 
instrumento um roteiro semi-estruturado. Os dados, que coletamos na própria 
instituição, foram submetidos a uma análise de conteúdo temática. Destacaram-
se entre os temas de análise: a explicação de transtornos mentais sob uma ótica 
pluricausal, incluindo fatores de ordem familiar e social; a menção do transtorno 
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como um fenômeno de caráter relacional, em que as trocas com o outro se 
encontram prejudicadas, induzindo ao risco social; a abertura a possibilidades de 
cidadania e reinserção social; a presença do sofrimento psíquico e de oscilações 
no transtorno; e a importância de se detectar precocemente tais situações. 
O destaque ao aspecto nosográfico dos transtornos mentais é mencionado 
em poucas entrevistas. Em relação ao serviço e às práticas, os profissionais 
destacam: o papel articulador do CAPSi, não obstante as constantes falhas da 
rede de atenção; a importância da socialização dos usuários; a necessidade 
de invenção no trabalho; o papel da escuta e da expressão; os desafios da 
interdisciplinaridade e da intersetorialidade; e a necessidade de inclusão 
dos familiares no tratamento. De modo geral, as ideias que circulam entre 
o profissionais da instituição parecem levar em conta as particularidades das 
crianças e adolescentes atendidos no serviço, com uma inclinação terapêutica 
aliada às políticas que hoje se configuram para este público.

44. DADOS GERAIS:

Ou Isto ou Aquilo dos "falsos problemas" à criação de um 
campo problemático. Encomendas de Orientação Vocacional 
em Análise

Autor: Diana Marisa Dias Freire Malito

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: UFF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Katia Faria de Aguiar

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Orientação Vocacional/Profissional. Processos de 
Subjetivação. Capitalismo. Escolha. 

Resumo:
Esta pesquisa toma as práticas de orientação vocacional/profissional como um 
campo problemático a fim de colocar em análise os efeitos que tais práticas 
engendram nos corpos dos sujeitos quando orientam projetos de ser (“quem 
é você?”) para o trabalho (“o que o mercado quer de você?”). Seguimos pistas 
do método genealógico desenvolvido por Michel Foucault para deslocar o 
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entendimento convencional da orientação vocacional/profissional como um 
conjunto de teorias, desta ou aquela abordagem, que devem ser aplicadas em 
busca de determinados resultados, para tomá-la como um campo de saber 
inventado, contingente, heterogêneo, que ganha estatuto de necessidade 
e legitimidade em determinados contextos sócio-políticos. A orientação 
vocacional/profissional é transformada então em máquina produtora de 
questões: Que fazemos nós dessas práticas de orientação e que fazem elas 
de nós? Os sujeitos escolhem, de fato, imersos em um cenário capitalista de 
precarização das relações de trabalho e de ininterrupta produção de miséria? 
No encontro da orientação vocacional/profissional com seu público-alvo o que 
deriva, o que escapa? Deslocando nosso olhar da reprodução/aplicabilidade 
de técnicas para o caráter de constituição das práticas, indagamos se podemos 
pensar dissonâncias das mesmas. Atualizamos, assim, um plano de experiências 
forjado no encontro com jovens demandantes de orientação e com psicólogos 
e estudantes de psicologia que buscam ferramentas para incidir nesta 
problemática. Tal cruzamento abre campo para a invenção de outras práticas que 
invistam liberdade e acionem processos de singularização. Utilizamos autores da 
Análise Institucional e Filosofia da Diferença na composição de uma abordagem 
transdisciplinar no território das escolhas profissionais. Sublinhamos, entretanto, 
que qualquer prática de intervenção comporta riscos de cristalização e controle, 
fazendo-se necessário não se furtar de colocá-las em análise.

45. DADOS GERAIS:

Avaliação da orientação profissional em grupo: o papel 
da informação no desenvolvimento da maturidade para a 
escolha da carreira 

Autor: Marystella Carvalho Esbrogeo 

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: USP-RP 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lucy Leal Melo Silva

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Informação profissional, Maturidade profissional, 
Orientação profissional, Grupo operativo, Escolha
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Resumo:
Este estudo objetiva avaliar um procedimento de intervenção desenvolvido 
com adolescentes, em processo de Orientação Profissional, em função das 
variáveis: (1) informação profissional, (2) maturidade para a escolha da carreira 
e (3) comunicação e aprendizagem no grupo. Participaram do estudo, 28 
adolescentes, de ambos os sexos, provenientes de escolas de Ensino Médio e 
cursos pré-vestibulares, públicos e/ ou privados, com idade entre 15 e 19 anos, 
em atendimento no Serviço de Orientação Profissional da FFCLRP/USP. Para 
fins da intervenção e da obtenção dos dados, os jovens foram distribuídos em 
dois grupos, conforme maturidade para a escolha da carreira avaliada abaixo 
da média (Grupo A, n= 17) e acima da média (Grupo B, n= 11). Os instrumentos 
utilizados foram: (1) Questionário de Informação Profissional (QIP): O que os 
adolescentes sabem sobre profissões e carreiras?; (2) Escala de Maturidade 
para a Escolha Profissional (EMEP), de Neiva e os (3) registros das sessões em 
grupo operativo. Os referenciais teórico-metodológicos que fundamentam 
o procedimento de intervenção e subsidiam a análise dos dados são: (1) a 
estratégia clínica de Bohoslavsky, (2) a abordagem de grupo operativo de 
Pichon-Rivière e (3) a Teoria Desenvolvimentista da escolha de carreira de 
Super. Os dados obtidos por meio do QIP (perguntas fechadas) foram tratados 
e analisados pela estatística descritiva. Comparações pré e pós-intervenção 
foram realizadas, por meio do Teste não-paramétrico de Wilcoxon e o Teste 
do X² de McNemar. Outra comparação foi realizada entre as respostas dos 
participantes do sexo feminino e do masculino, utilizado o Teste exato de 
Fisher e o Teste não-paramétrico de Mann-Whitney. As respostas registradas 
nas perguntas abertas e nos comentários foram analisadas segundo Bardin. 
Os dados obtidos por meio da Escala de Maturidade para Escolha Profissional 
(EMEP) foram analisados quantitativamente por meio do Teste de Wilcoxon. 
E a análise qualitativa do processo grupal foi realizada a partir da síntese dos 
registros dos grupos operativos, focalizando os vetores de avaliação do Cone 
Invertido: comunicação e aprendizagem. Os resultados mostram que os 
participantes não estão bem informados e, que a informação profissional pode 
ajudá-los na tomada de decisão vocacional. A internet é o recurso mais utilizado 
pelos adolescentes para a comunicação entre os colegas. As moças, no início do 
grupo de orientação, buscam mais informações profissionais nos guias e nos 
livros do que os rapazes. Elas, também, utilizam mais a internet para as pesquisas 
escolares, enquanto que os rapazes a utilizam mais para jogar. Nos resultados 
da EMEP, o grupo apresentou diferença significativa com valores superiores 
na segunda nas sub-escalas: Determinação, Autoconhecimento e Maturidade 
Total. Ao final do processo de Orientação Profissional em grupo foi observado 
que os adolescentes estavam buscando mais informações profissionais, e que o 
grupo favoreceu a comunicação e a aprendizagem para o desenvolvimento da 
maturidade para a escolha de carreira.
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46. DADOS GERAIS:

Título: O BBT-Br em contexto interventivo: um estudo com 
adolescentes em processo de Orientação Vocacional

Autor: Milena Shimada

Nível: Mestrado

Tema: Clínica

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lucy Leal Melo Silva

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Avaliação de Interesses, Teste de Fotos de Profissões (BBT)

Resumo:
A escolha profissional envolve um processo de integração de um conjunto de 
variáveis sociais, econômicas e culturais, bem como de características pessoais, 
como por exemplo, os interesses vocacionais. Assim, estudos voltados à 
caracterização da clientela de serviços de Orientação Vocacional/Profissional 
têm sido considerados relevantes objetivando a ampliação da compreensão 
dos interesses e motivações da população atendida e o planejamento de 
intervenções eficazes. A presente pesquisa objetivou investigar a estrutura de 
interesses profissionais de jovens que procuraram auxílio especializado em um 
serviço de Orientação Profissional, por meio do Teste de Fotos de Profissões 
BBT-Br. Especificamente, este estudo realizou: (a) delineamento do perfil 
sociodemográfico dos clientes; (b) comparação dos resultados do BBT-Br de uma 
amostra clínica com os resultados do estudo de padronização para adolescentes 
brasileiros; e (c) um estudo complementar, comparando os resultados do BBT-
Br de uma amostra clínica composta por jovens da 3ª série do Ensino Médio 
com os resultados de uma amostra não clínica de mesma escolaridade. Os 
dados foram levantados a partir dos registros dos atendimentos realizados pelo 
serviço-escola de uma universidade pública no estado de São Paulo, Brasil, em 
um período de seis anos. Foram analisados os protocolos de 532 jovens entre 
14 a 21 anos de idade, do sexo masculino e feminino, provenientes de escolas 
públicas e particulares, que foram atendidos no período de 2003 a 2008, e 
que realizaram, durante o processo de Orientação Vocacional/Profissional, o 
BBT-Br. No estudo complementar foram analisados 615 protocolos do BBT-Br, 
comparando-se um grupo clínico (n=118) a um não clínico (n=497). A análise dos 
dados foi realizada por meio de procedimentos estatísticos: análises descritivas, 
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Márcia Stengel, Juarez T. Dayrell

testes t de Student, análise de variância (ANOVA) em duas vias e contrastes, com 
nível de significância menor ou igual a 0,05. A caracterização sociodemográfica 
da amostra evidenciou a predominância do sexo feminino (70,1%), de alunos 
da 3ª série do Ensino Médio (58,8%), provenientes de escolas privadas (74,1%). 
Observou-se que 90,2% dos clientes concluíram o atendimento e 87,6% 
participaram do atendimento em grupo. Nos resultados do BBT-Br, observou-se 
que as estruturas de interesses dos grupos clínicos assemelham-se aos dados 
normativos. Entre o sexo feminino, predominam os fatores S(h), G e O, indicando 
preferência por atividades relacionadas à ajuda, estudos e comunicação. No 
sexo masculino, predominam S(e), G e V, evidenciando interesses relacionados 
a dinamismo, estudos e racionalidade. Esses perfis podem ilustrar diferenças 
de gênero no comportamento de escolha, relacionadas à expectativa de 
papeis socialmente construídos e ao contexto histórico e cultural. A análise 
comparativa dos índices de produtividade demonstrou que os os grupos clínicos 
(excetuando-se os adolescentes do sexo masculino de escolas particulares) 
efetuam significativamente menos escolhas positivas do que os grupos não 
clínicos, realizando mais escolhas negativas ou neutras. Esses resultados podem 
indicar que os grupos clínicos apresentam menor maturidade para a escolha da 
carreira, acabando por restringir suas possibilidades de exploração ocupacional. 
Considera-se que o estudo realizado fornece indicativos para a utilização do 
BBT-Br na prática clínica, contribuindo para a produção do conhecimento sobre 
este método projetivo e sua utilização na intervenção vocacional.
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CONSUMO

47. DADOS GERAIS:

Sociedade de Consumo a partir da Fotografia participativa: 
Olhares da Adolescência das Comunidades Populares Largo 
do Machadinho e Pedreira, Granja Guarani, Teresópolis, RJ

Autor: Michelle Glória Coelho Pinto

Nível: Mestrado

Tema: consumo

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social

 Hilton Pereira Da Silva

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: consumo, fotografia, participação

Resumo:
Esta pesquisa estuda a influência da sociedade de consumo nas subjetividades 
dos adolescentes de baixa renda excluídos do jogo do consumo, moradores das 
comunidades populares Largo do Machadinho e Pedreira, localizadas na Granja 
Guarani, bairro de classe média-alta de Teresópolis, município do estado do Rio 
de Janeiro, a partir da metodologia da fotografia participativa. Partindo-se da 
perspectiva de Baudrillard e Bauman, busca-se compreender as lógicas que 
atravessam as subjetividades dos adolescentes de baixa renda, impelindo-os a 
consumir. Investiga-se a repercussão da exclusão do jogo do consumo na auto-
estima dos adolescentes, bem como do estigma negativo do pobre favelado em 
sua auto-imagem. Analisa-se, ainda, vantagens e limitações do uso da fotografia 
participativa no estudo das representações sociais. Os dados evidenciam reflexos 
negativos na auto-estima e auto-imagem dos adolescentes de baixa renda, em 
virtude da discriminação sofrida decorrente da não participação nos modos de 
ser, socialmente valorizados, da sociedade de consumo e das representações 
sociais negativas do pobre morador de favela. Pretende-se, com este estudo, 
contribuir à compreensão da sociedade de consumo contemporânea calcada 
no signo capitalista, que gira em torno do lucro, que afilia seus membros como 
indivíduos consumidores e exclui como párias aqueles que não conseguem 
inscrever-se em seus códigos sociais. Conhecendo a trama da teia social, pode-
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se superar relações de opressão e exclusão social, a fim de construir um novo 
modelo societário alicerçado na igualdade e justiça socioambiental.

48. DADOS GERAIS:

Juventude consumida: significações de comerciais sobre 
jovens e para jovens

Autor: Asdrubal Borges Formiga Sobrinho

Nível: Doutorado 

Tema: consumo

Instituição: UNB

Área de concentração: Processos de desenvolvimento humano e saúde

Orientador: Silviani Bonaccorsi Barbato 

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: juventude, publicidade, personagens, significados, jovens.

Resumo:
Este trabalho trata da forma como a publicidade brasileira, enquanto produto 
da cultura urbana das últimas décadas, vale-se de significados canônicos da 
juventude para estruturar comerciais televisivos e glorificar produtos a partir do 
emprego de personagens e valores jovens. Tal prática transforma a juventude 
num valor a ser consumido por gerações jovens ou por outras urbanas de 
camadas médias cujas atitudes e ações são orientadas também por enredos 
que prometem prolongar ou aprimorar a existência biológica, ainda que com 
base na vivência plena do presente, através do consumo. Os principais objetivos 
foram evidenciar as relações entre jovens e personagens da publicidade e 
intepretar significados presentes nos comerciais e a maneira como jovens 
reconstroem significados desses comerciais, a partir de polaridades inerentes à 
esfera cultural e a processos de significação relacionados a cronotropos capazes 
de atualizar conceitos já associados à juventude, como liberdade e rebeldia. 
O referencial teórico vincula Psicologia do Desenvolvimento e Semiótica da 
Cultura e fundamenta a reflexão sobre: a importância da geração jovem para a 
sociedade e a cultura; os posicionamentos atribuídos aos personagens jovens 
dos comerciais; e os posicionamentos de jovens espectadores em entrevistas 
narrativas e mediados pelos comerciais. Os dados foram construídos a partir da 
seleção de comerciais das últimas décadas e da interpretação dos mesmos a partir 
de temas da literatura e de tensões na significação de liberdade e rebeldia, tendo 
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como resultados: uma rebeldia que, sob tensões intergeracionais, é relacionada 
com o consumo e expressa no modo de vestir, nos anos 80; uma liberdade ora 
tutelada por normas e valores canônicos, ora permitida quando relacionada 
ao consumo, nos anos 90; uma rebeldia em forma de resistência a modelos de 
consumo e vivências juvenis, nos anos 2000. O procedimento seguinte foi a 
realização de entrevistas individuais para identificar sentidos reconstruídos nas 
narrativas de cada um dos 5 participantes, universitários, com idade entre 17 
e 24 anos, tendo a análise resultado nos seguintes temas: a significação de ser 
jovem relacionada com estudo, autonomia, independência, responsabilidade 
e liberdade, sendo esta negociada com os pais e a rebeldia quase inexistente; 
as condições de felicidade juvenil relacionadas com família, amigos, estudo e 
trabalho e, portanto, dialogando com elementos característicos da transição 
para a fase adulta como responsabilidade, formatura, família e incertezas. Em 
seguida, foi realizado grupo focal para discutir os comerciais e temas relacionados 
com a juventude, tendo como resultados: a significação de ser jovem como 
lutar; as condições de felicidade relacionadas com sonhar ou consumir; e a 
transição para a fase adulta associada a experiência. A rebeldia esteve mais 
presente nesta etapa, tendo sido destacada liberdade para protestar e tendo 
significados como liberdade de escolha para se vestir e busca de diferenciação 
sido característicos de ser jovem, condições de felicidade e rebeldia. Ao final, 
relacionamos temas indentificados em entrevistas e no grupo focal e as nossas 
interpretações. Concluímos que a maneira como jovens de camadas médias 
significam comerciais está relacionada com suas trajetórias, sua condição de 
transição para a adultez e com sua contínua inserção social, caracterizada ora 
por coformidade, ora por confronto com significados estabelecidos.  

49. DADOS GERAIS:

O comportamento do consumidor adolescente brasileiro: 
a propaganda como possível agente de influência 
determinante de sua decisão de compra

Autor: Marcilio Ângelo e Silva

Nível: Mestrado

Tema: consumo 

Instituição: UFPE

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Antonio Roazzi

Ano da defesa: 2009
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Palavras-chave: Comportamento do consumidor; adolescência; 
propaganda; influência determinante; tomada de decisão.

Resumo:
O presente trabalho versa sobre aspectos referentes ao consumidor e a fatores 
que podem influenciar sua decisão de compra, como a propaganda. Concentra-
se no comportamento do consumidor adolescente brasileiro recifense, uma vez 
que poucos estudos têm sido feitos nesta área no Brasil. Aborda inicialmente 
aspectos relativos ao contexto social brasileiro, relacionados à adolescência e 
aspectos do marketing, de forma particular a uma de suas táticas promocionais, 
a propaganda. Analisa criticamente as possíveis relações diretas ou indiretas da 
propaganda com o processo de decisão de compra do consumidor. Teve como 
objetivo principal verificar se a propaganda exerce influência determinante 
na decisão de compra dos adolescentes. Apoia-se na teoria das facetas e na 
abordagem quali-quanti, usando como instrumentos a associação livre, a 
classificação dirigida, situação hipotética de compra e escala Likert relacionada 
ao peso da propaganda para decisão de compra. Análises descritivas, de variância 
Kruskall-Wallis e multidimensional através da técnica SSA (Smallest Space 
Analysis) e de entrevista foram realizadas. Verificou-se que a propaganda não se 
apresenta, na opinião dos participantes, como uma influência determinante na 
decisão de compra dos mesmos.

50. DADOS GERAIS:

O consumo do luxo: seus significados para os jovens de 
Fortaleza

Autor: Marcia Maria Alves P. Osorio de Castro

Nível: Mestrado

Tema: consumo

Instituição: UNIFOR 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Regina Heloisa M O Maciel

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: não encontrado
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Resumo:
O consumo do luxo destaca-se como um importante modo de expressão da 
atualidade, uma vez que está presente nos múltiplos cenários que fundamentam 
os processos da subjetivação contemporânea. Esta pesquisa objetiva Identificar e 
compreender os significados que o consumo do luxo evoca sobre o consumidor 
jovem da atualidade. A partir das contribuições de vários autores pertencentes 
a diferentes campos do saber que discutem esta temática, especialmente 
Lipovetsky, Baudrillard, Campbell, Slater, Allérès e Freud, apresenta-se um 
panorama do consumo do luxo desde sua origem até a atualidade, evidenciando 
os elementos que afetam subjetivamente os sujeitos, tais como o prazer, mal-
estar e a satisfação. Para conhecer esta realidade empiricamente utilizou-se 
a metodologia qualitativa, em duas fases complementares. A primeira, com 
consulta a publicações da mídia com matérias sobre o luxo e, a segunda, com 
a realização de grupos focais com universitários de diversos cursos de uma 
universidade particular de Fortaleza. Identificaram-se através do discurso e das 
experiências relatadas pelos sujeitos da pesquisa que o luxo é percebido a partir 
de 03 categorias: 1. O luxo é o que é supérfluo, excessivo, caro (Materialidade); 2. 
O luxo é o que distingue, diferencia, confere status, poder e é capaz de promover 
inveja aos outros (Distinção e poder); e 3. O luxo é o sonho, o que se realiza, 
completa, recompensa, dar prazer e felicidade (Hedonismo e desejo).
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CORPO

51. DADOS GERAIS: 

A Imagem Corporal do Adolescente na Contemporaneidade: 
o culto ao corpo

Autor: Marina Rodarte Couto Martins

Nível: Mestrado 

Tema: Corpo

Instituição: PUC Minas

Área de concentração: Processos de subjetivação

Orientador: Márcia Stengel 

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Corpo. Contemporaneidade. Adolescência. Imagem 
corporal.

Resumo:
Esta dissertação tem por objetivo investigar a imagem corporal do adolescente 
na atualidade, a partir do culto ao corpo presente em nossa sociedade. O 
interesse em realizar esta pesquisa deve-se ao fato da crescente valoração 
do corpo dito jovem e saudável na sociedade contemporânea. A pesquisa foi 
fundamentada no conceito de adolescência para a Psicanálise e nela foi discutido 
como o adolescente passa pelas transformações corporais e percebe a própria 
imagem corporal. O marco teórico realizado para o estudo da adolescência, 
imagem corporal e o corpo na contemporaneidade foi fundamental para 
embasar as informações colhidas por meio de uma pesquisa de campo. Para 
entender o status que o corpo tem em nossa sociedade foi necessário pesquisá-
lo historicamente, perpassando por diversos filósofos, chegando ao conceito de 
corpo como suporte de signos sociais. Dessa forma, podemos entender como 
o adolescente se posiciona em uma cultura que enaltece a sua juventude e 
vigor. A adolescência representa, em nossa sociedade, a passagem da infância 
para a vida adulta e é marcada por intensas transformações biopsicossociais, 
que influenciam diretamente a relação do adolescente com seu corpo e, 
consequentemente, com sua imagem corporal. A metodologia utilizada foi 
a pesquisa qualitativa com entrevistas semiestruturadas realizadas com seis 
adolescentes da camada média de Belo Horizonte/MG, sendo três do sexo 
masculino e três do sexo feminino, entre 15 e 18 anos de idade, que cursam 



CO
RPO

79

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

o Ensino Médio em escolas particulares. Pela análise das entrevistas, pudemos 
investigar as transformações que ocorrem na adolescência e compreender como 
os adolescentes se posicionam nas diversas situações do seu cotidiano, que 
podem interferir no modo como constroem a sua imagem corporal. Em síntese, 
o resultado das análises das entrevistas demonstra que cada entrevistado 
tem maneiras diferentes de passar pelos lutos da adolescência, mas todos se 
preocupam de alguma forma com a estética do corpo e se posicionam perante a 
cultura do corpo jovem, magro e escultural promovida na contemporaneidade.

52. DADOS GERAIS:

Viver num corpo estrangeiro: sentidos e significados do 
ter e ser um corpo oriental para adolescentes Nikkeis 
insatisfeitos com suas fenotipias

Autor: Karina Midori Ishimori

Nível: Mestrado

Tema: Corpo

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Sergio Ozella

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Psicologia sócio-histórica, adolescentes nikkeis

Resumo:
Este trabalho teve como objetivo analisar os sentidos e significados do ter 
e ser um corpo oriental em adolescentes nipo-brasileiros insatisfeitos com 
suas características fenotípicas. A fenotipia fundamental de possuir “olhos 
puxados” o denuncia como estrangeiro no Brasil apesar de ser brasileiro 
por direito. O adolescente nikkei em seu cotidiano é sempre lembrado de 
sua etnia pela maioria da população: ele é chamado de “japonês”. Parte-se 
do pressuposto de que há uma vivência dual de ser e sentir-se brasileiro 
ou japonês e essa experiência evidenciada pelas características corporais 
sugere reflexões a serem conhecidas de maneira aprofundada. Para tanto, foi 
reconstruída a história da imigração japonesa para o Brasil até os dias atuais 
para poder contextualizar as condições que os fizeram migrar, assim como as 
condições encontradas, a cultura ancestral que os nikkeis carregam, e como 
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hoje eles circulam na sociedade brasileira. Em seguida, foram expostos os 
conceitos de identidade étnica e nacional de adolescentes nipo-brasileiros 
e a dificuldade em se estabelecer um padrão de maior ou menor integração 
destes na realidade social brasileira. Depois disso, também se contextualizou 
o corpo na atualidade, a importância das características corporais como forma 
de diferenciação entre indivíduos no Brasil e, finalmente, a corporeidade no 
materialismo histórico e dialético. Os pressupostos teóricos-metodológicos 
deste trabalho são da Psicologia Sócio-Histórica que toma como base a 
Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski. A coleta de dados foi realizada 
em uma escola particular de ensino fundamental e médio que atende 
principalmente a comunidade japonesa de São Paulo. O método utilizado 
foi composto numa primeira fase pela aplicação de um questionário em 
estudantes do 2° e 3° anos do ensino médio para um conhecimento inicial 
visando a seleção dos sujeitos. A segunda fase se caracterizou por entrevistas 
semi-abertas com duas adolescentes nikkeis, pertencentes à terceira geração 
de japoneses entre 16 e 17 anos. A análise das entrevistas permitiu identificar 
o movimento e processo de construção subjetiva destas adolescentes em 
suas experiências da biculturalidade. Nesse sentido, percebeu-se que elas 
vivem um constante sentimento de não pertencimento em relação ao 
mundo ocidental e oriental que estão intrinsecamente relacionadas na 
maneira como significam seus próprios corpos.

53. DADOS GERAIS: 

Cultura Corporal: Pesquisa com Adolescente do Centro 
Cultural Cartola - RJ - 2011

Autor: Gisela de Assis Conceição

Nível: Mestrado

Tema: Corpo

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Regina Glória Nunes Andrade

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: adolescência, corpo, imagem corporal, Eu ideal, corpo e 
mente, identidade.
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Resumo:
A definição mais plausível para esta pesquisa é aquela onde a adolescência se 
estabelece de acordo com a história de vida e o contexto sociocultural no qual o 
sujeito está inserido, que envolve, na transição para a fase adulta, transformações 
na mente, na personalidade, no comportamento e principalmente no corpo. 
O grupo das adolescentes pesquisadas encontra-se numa fase da vida de 
descobertas, mudanças (psicológicas identitárias e acima de tudo corporais) 
assim como todo e qualquer sujeito que encontra-se nessa fase da vida. Com a 
entrada na adolescência, ocorre a formação de grupos no qual as adolescentes 
vão se identificar. Cada grupo tem a sua marca, o seu estilo, e o corpo parece 
ser o grande tradutor dessa nova fase, os efeitos de comparação começam 
a surgir, o medo de não ser aceita pelo grupo faz com que a adolescente 
recorra a métodos que acredita ser eficazes na busca de um “eu ideal” e 
consequentemente um “corpo ideal”. Esta pesquisa discute as idealizações 
corporais das jovens encontradas durante a realização da pesquisa de campo, 
e as ligações que existem entre essa idealização e as constituições desse ideal 
sob a concepção do movimento corporal. A análise de dados se baseou em 
interpretações psicológicas acerca dos desenhos realizados pelas adolescentes. 
Visto que a Comunidade da Mangueira é um espaço multicultural (estilos de 
músicas, danças, esportes, entre outros), mas que em comum tem o corpo como 
o principal tradutor dessas vivências. A busca pelo “corpo ideal” está longe de ser 
integralmente satisfeito, sendo a cultura a grande responsável pela elaboração 
emocional, mental e principalmente corporal das adolescentes do grupo de 
Jazz do CCC. A aplicação da metodologia do Grupo Operativo teve como um 
dos objetivos desconstruir e reestruturar o imaginário das adolescentes o 
conceito de corpo ideal, que atualmente é visto de forma rígida e estereotipada 
pela sociedade contemporânea. Tal ferramenta foi muito útil no processo de 
desconstrução do conceito de “corpo ideal” por parte das meninas. As dinâmicas 
utilizadas tiveram como objetivos despertar novos olhares sobre o corpo, assim 
como criar situações onde as jovens pudessem buscar o melhor de si, mas sem 
fugir da própria realidade corporal.

54. DADOS GERAIS:

Efeito do exercício aeróbio combinado com imaginação 
dirigida na imagem corporal e na intensidade dos sintomas 
depressivos em meninas adolescentes com sobrepeso

Autor: Suzana Dallanhol

Nível: Mestrado
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Tema: corpo 

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Emílio Takase

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Imagem corporal; Sintomas depressivos; Exercício aeróbio.

Resumo:
A insatisfação corporal e os sintomas da depressão têm maior prevalência em 
meninas, a partir da puberdade, do que em meninos. O exercício físico pode ter 
efeitos positivos na imagem corporal e na intensidade dos sintomas depressivos 
em adolescentes com sintomas leves a moderados. Objetivos: Verificar o efeito 
de oito semanas de: (a) exercício aeróbio e (b) exercício aeróbio combinado 
com imaginação dirigida na imagem corporal e na intensidade dos sintomas 
depressivos em meninas adolescentes com sobrepeso, em comparação com um 
(c) grupo controle. Procedimentos: Trinta e quatro adolescentes do sexo feminino 
com sobrepeso foram divididas, através de sorteio, em três grupos e responderam 
o Body Shape Questionnaire e o Beck Depression Inventory. O grupo GI (n=12) 
fez exercício aeróbio combinado com imaginação dirigida, 2 vezes por semana. 
O grupo GII (n=12) fez exercício aeróbio com a mesma frequência. O grupo GIII 
(n=10), controle, não participou de nenhuma atividade. Ao final de oito semanas, 
durante as quais os grupos GI e GII realizaram as atividades experimentais, as 
participantes responderam novamente os questionários. Resultados: Houve 
redução significativa na intensidade dos sintomas depressivos nos grupos 
experimentais GI e GII, e não no grupo controle. Os resultados dos grupos GI 
e GII foram semelhantes. Quanto à imagem corporal, não houve alteração em 
nenhum dos três grupos. Conclusão: Tanto o programa de exercício quanto o 
programa de exercício combinado com imaginação dirigida, com duração de 
oito semanas, promoveram redução na intensidade dos sintomas depressivos 
em meninas adolescentes com sobrepeso, em comparação com o grupo 
controle. A imagem corporal não foi alterada em nenhum dos três grupos.

55. DADOS GERAIS:

 Histórias marcadas na pele

Autor: Clarissa Maria Dubeux Lopes Barros

Nível: Mestrado
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Tema: corpo

Instituição: UNICAP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Edilene Freire de Queiroz

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: psicanálise, corpo, tatuagem, subjetividade, juventude.

Resumo:
A presente pesquisa em psicanálise parte da indagação sobre o que leva um 
jovem a se marcar intencionalmente na pele, através de tatuagens. Ao lado da 
inscrição cultural com suas produções de pertencimento, a pesquisa formulará 
uma sistematização teórica e investigativa sobre a realidade psíquica dos jovens 
que se tatuam. A concepção do corpo, seus significados através de alguns 
discursos científicos estará contemplado no estudo. No entanto, é a representação 
psíquica que será problematizada no âmbito da teoria psicanalítica. A escritura 
na pele será enfatizada também em relação à exclusividade do amor materno 
através de frequentes casos de jovens que se tatuam com frases escritas na 
pele invocando o “amor só de mãe”. Cabe a indagação sobre a qualidade desta 
relação, tentando confrontar o caráter factual e mítico na relação do sujeito com 
a mãe. Através da escuta, a partir de depoimentos colhidos de forma livre, foram 
entrevistados 7 jovens, entre 16 e 18 anos, originados de classe social baixa e 
pertencentes a instituições não governamentais que desenvolvem programa de 
inclusão social, e governamentais destinadas a vigilância da proteção integral 
do jovem em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O 
mecanismo psíquico subjacente ao ato de marcar o corpo revela um importante 
caminho para compreensão do sujeito frente a questões indissociáveis da 
existência humana. Entre estar em situação de risco social e produzir riscos 
na pele, surge uma fronteira, borda, que faz circular os discursos atestando a 
condição de existência do desamparo e o apelo de uma proteção.

56. DADOS GERAIS:

Estudo das relações entre prática de atividade física, 
estado nutricional e percepção da imagem corporal em 
adolescentes do ensino médio de Ribeirão Preto - SP

Autor: Maria Fernanda Laus 

Nível: Mestrado
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Tema: corpo

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sebastião de Sousa Almeida

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: adolescentes, atividade física, estado nutricional

Resumo:
O padrão de beleza imposto atualmente torna mais frequente a distorção e a 
insatisfação com a imagem corporal, o que pode levar ao desenvolvimento de 
comportamentos para controle de peso. Este trabalho investigou a percepção da 
imagem corporal e suas relações com a prática de atividades e exercícios físicos 
em adolescentes. Foram avaliados 375 adolescentes com idade média de 16,2 
anos (± 1,02), sendo 275 alunos regularmente matriculados em 5 escolas públicas 
e 5 particulares (139 meninos e 136 meninas) e 100 adolescentes regularmente 
matriculados em academias de ginástica (52 meninos e 48 meninas) . Foram 
aplicados o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ); a Escala de 
Dedicação ao Exercício (EDE); o Questionário sobre a Imagem Corporal (BSQ); 
e a Escala de Figuras de Silhuetas (EFS) e aferiu-se peso e estatura para cálculo 
do Índice de Massa Corporal (IMC). Os resultados foram analisados através de 
uma Análise de Variância (ANOVA), seguida do teste post-hoc de Newman-Keuls 
(p<0,05), além de análises de Correlação de Pearson. Os resultados evidenciaram 
uma prevalência de normalidade em relação ao estado nutricional em ambos 
os sexos, com a grande maioria dos participantes praticando alguma atividade 
física regularmente. Os meninos possuem um maior grau de comprometimento 
psicológico com o hábito de se exercitar, e este comprometimento aumenta 
conforme aumenta o nível de atividade praticado. Com relação à imagem 
corporal, observou-se que está diretamente relacionada ao estado nutricional, 
com indivíduos acima do peso possuindo mais distorção e insatisfação que 
os indivíduos subnutridos ou com peso normal, o que indica que ambas 
aumentam conforme aumenta o IMC. Entretanto, não foi encontrada nenhuma 
relação entre a percepção da imagem corporal e a prática de atividade física. 
Contudo, observou-se que as meninas que praticam algum tipo de exercício 
físico possuem mais distorção e mais insatisfação que as meninas que não o 
praticam, o que não ocorre no sexo masculino. Dessa forma, conclui-se que a 
percepção da imagem corporal é dependente do estado nutricional em ambos 
os sexos, o mesmo não ocorrendo com a prática de atividade e exercícios físicos.
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57. DADOS GERAIS:

Estresse, estratégias de enfrentamento e a percepção da 
imagem corporal em adolescentes: relações com o estado 
nutricional 

Autor: Gisele Straatmann 

Nível: doutorado

Tema: corpo

Instituição: USP-RP

Área de concentração: psicobiologia

Orientador: Sebastião de Sousa Almeida

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Adolescência, Estado nutricional, Estratégias de 
enfrentamento, Estresse, Imagem corporal

Resumo:
O estresse, as estratégias de enfrentamento utilizadas em uma situação 
envolvendo desconforto com o corpo, a imagem corporal e o estado nutricional 
em adolescentes foram investigados no presente estudo. A amostra foi composta 
por 166 meninas e 47 meninos, com idade entre 15 a 18 anos, matriculados em 
escolas públicas do ensino médio do município de Ribeirão Preto-SP. Os principais 
instrumentos utilizados foram o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos 
de LIPP, o Inventário de Estratégias de Coping de Folkman e Lazarus e a Escala de 
Figuras de Silhuetas de Kakeshita, Silva, Zanatta e Almeida. Os padrões utilizados 
para a classificação do estado nutricional foram os da OMS. Mais da metade 
dos adolescentes apresentaram sintomas de estresse e estes utilizaram mais 
significativamente todas as estratégias de enfrentamento em uma situação de 
desconforto com o corpo do que aqueles sem sintomas de estresse. De maneira 
geral, as estratégias de enfrentamento mais utilizadas foram aquelas centradas 
na emoção. O sexo feminino utilizou mais as estratégias de autocontrole, fuga 
e esquiva e reavaliação positiva, enquanto que o sexo masculino utilizou mais 
a estratégia de fuga e esquiva. Os adolescentes insatisfeitos negativamente 
apresentaram uma maior probabilidade de utilizarem a estratégia de aceitação 
de responsabilidade. Tanto os meninos quanto as meninas estavam insatisfeitos 
com seu tamanho corporal e ambos o superestimaram. Comparando ambos 
os sexos, as meninas mostraram uma maior inacurácia na percepção corporal 
do que os meninos. A correlação entre insatisfação corporal e inacurácia da 
percepção corporal foi negativa e moderada. A maioria dos adolescentes estava 
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no estado nutricional de eutrofia. Os resultados do presente estudo podem ter 
implicações importantes em relação à prevenção do desenvolvimento de uma 
imagem corporal negativa.

58. DADOS GERAIS:

Ideais de mulher estética, visão de corpo e relações 
afetivo-sexuais veiculados pela mídia escrita em revistas 
direcionada

Autor: Daniela Barsotti Santos 

Nível: Mestrado

Tema: Corpo

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Rosalina Carvalho da Silva

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: adolescência, gênero, ideais de mulher, mídia em massa.

Resumo:
A mídia exerce um importante papel de produção e reprodução de conteúdos 
simbólicos para toda a sociedade, mudando as relações de comunicação e 
possibilitando novos sentidos para as pessoas em sua constituição identitária. A 
mídia se apropria de repertórios simbólicos que estão circulando na sociedade, 
os reproduz ou modifica e os devolve para a sociedade que por sua vez os (re) 
interpretará. Torna-se importante estudar as ideologias subjacentes à mídia 
direcionada aos jovens, pois este se encontra em fase importante da formação 
identitária. Nosso objetivo foi analisar como os ideais de mulher são veiculados 
pelas revistas, dirigidas ao público juvenil, Capricho e Todateen, considerando 
padrões estéticos; visão de corpo ideal e comportamentos desejáveis nas 
relações afetivo-sexuais. Realizamos um estudo qualitativo, fundamentado 
sob uma epistemologia social utilizando uma perspectiva de gênero proposta 
por Joan W. Scott. Identificamos quatro grupos para a análise, considerando 
as seguintes temáticas: 1- Sexualidade: o beijo e o amasso, ou seja, a troca de 
carícias sem o intercurso sexual; as práticas sexuais; e o início da vida sexual. 
2-Relacionamento afetivo: o namoro, o ficar, o rolo e os sentimentos advindos 
desses tipos de relacionamentos. 3- Escolha e conquista do parceiro: modelos 



CO
RPO

87

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

de procedimentos, técnicas e manuais passo a passo sobre quais condutas 
adotar para conquistar o parceiro afetivo-sexual; a escolha do parceiro, atributos 
desejados para uma garota que almeja conquistar um parceiro. Ideais de estética: 
ideais/ padrões de beleza e estética conjuntamente com a visão que o jovem 
possui sobre sua própria aparência física e auto-estima relacionada à satisfação 
com o próprio corpo. Podemos considerar que tanto a revista Capricho quanto 
a revista Todateen trazem em suas matérias mais de um ideal de mulher, ou seja, 
ambas as revistas abordam em seus conteúdos ideias diversas e algumas vezes 
contrastantes do que é ser mulher e do que é feminilidade. Outro ponto comum 
a ser destacado, é que enquanto as matérias selecionadas abordam diversos 
atributos de feminilidades e ideais de mulher, é difundido, praticamente, apenas 
um ideal de masculino e de masculinidade. Desta forma, observamos um ideal 
de mulher e homem cuja relação é dicotômica, biologizante e essencializante. 
Já o outro ideal de mulher em que o autoconhecimento, a auto-estima são 
valorizados e desejados numa relação entre gêneros igualitária.
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DESENVOLVIMENTO

59. DADOS GERAIS: 

Autonomia na adolescência e sua relação com os estilos 
parentais

Autor: Claudete Bonatto Reichert

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Adriana Wagner

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: autonomia, adolescência, enfoque sistêmico

Resumo:
A adolescência tem sido o foco de vários estudos na atualidade. Uma das maneiras 
de analisar o desenvolvimento da adolescência é estudar como o jovem se porta 
em seu contexto social a partir de novos desejos, necessidades e interesses. 
Neste processo, várias manifestações de sua conduta são identificadas, dentre 
elas, o estabelecimento da autonomia em relação aos pais. Autonomia é aqui 
entendida como sendo a capacidade do sujeito decidir e agir por si mesmo, 
com o pressuposto de que o desenvolvimento e a aquisição desta habilidade 
sofre influência dos diferentes estilos educativos parentais, assim como também 
sofre influência do contexto em que o jovem se desenvolve. A autonomia é um 
conceito universal que tem gerado uma certa controvérsia a respeito de seu valor 
adaptativo e tem sido estudada mais frequentemente a luz de três enfoques 
teóricos: psicodinâmico, cognitivo e eclético. A aproximação psicodinâmica 
estuda as mudanças nas relações entre pais e filhos. Na perspectiva cognitiva 
é estudada a importância da tomada de decisões, a percepção do controle e 
a própria responsabilidade neste processo. Já na perspectiva eclética são 
estudadas as integrações entre os aspectos relacionais e cognitivos (Noom, 
Dekovic & Meeus, 2001). Estas aproximações teóricas possibilitam identificar 
três dimensões ou níveis da autonomia: atitudinal ou cognitivo, emocional 
ou afetivo e funcional ou condutual (regulador aspecto do comportamento 
adolescente). Constatamos que, para estudar o desenvolvimento do indivíduo, 
foram realizados uma variedade de estudos enfocando a importância da 
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aquisição da autonomia, principalmente da autonomia emocional. Já na década 
de 80 e início de 90, autores como Ryan e Lynch (1989) e Lamborn e Steinberg 
(1993) têm apontado que alto índice de autonomia com respeito aos pais estaria 
relacionada com maiores níveis 13 de conflito familiar, piores relações com os 
companheiros, menor auto estima e satisfação vital. Por outro lado, autores como 
Allen, Hauser, Bell e O’Connor (1994), Allen, Moor, Kuperminc e Bell (1998), Kobak, 
Cole, Ferenz, Gillies, Fleming e Gamble (1993), e Fleming (2005) apontam que 
um alto grau de autonomia estaria relacionado com maior nível de maturidade 
ou desenvolvimento do adolescente. Já, autores como Allen, Marsh, McFarland, 
McElhaney, Land, Jodi e Peeks (2002) apontam que embora para a grande maioria 
dos adolescentes o desenvolvimento da autonomia dentro da família mostre 
ser um fator positivo, isto não parece ser uma verdade universal. Em efetivo, o 
desenvolvimento da autonomia é uma tarefa normativa do desenvolvimento 
adolescente e supõe um desafio para a promoção de mudanças na família e 
no sujeito. Neste sentido, o adolescente que apresenta uma organização de 
apego seguro poderá, por exemplo, se envolver neste desafio observando o 
comportamento autônomo de suas mães. Estes resultados contraditórios dos 
estudos podem ser explicados, em parte, se levarmos em conta o contexto 
cultural em que a família está inserida, pois se sabe que o contexto familiar 
é um importante mediador entre a autonomia e o nível de desenvolvimento 
adolescente. Podemos identificar através dos estudos realizados que, em culturas 
que valorizam a autonomia e a independência (como a cultura individualista 
norte americana), é provável que um alto índice de autonomia seja desejável, 
diferentemente de uma cultura coletivista (como a cultura latino-americana) que 
valoriza a coesão familiar, na qual as metas são compartilhadas e os pais são mais 
intrusivos na educação dos filhos, controlando mediante a interação, consulta, 
orientação e socialização (Garcia & Peralbo, 2000). 14 Percebe-se, portanto, que 
existe uma diversidade de aspectos envolvidos no processo desenvolvimental 
que não foram contemplados na literatura, principalmente se considerarmos 
nossa realidade que é essencialmente coletivista. A ausência de investigações 
sobre os fatores que explicam a aquisição dos diferentes níveis de autonomia 
no jovem em nosso país justifica a realização deste estudo, na medida em que 
pretende identificar os diferentes tipos de autonomia adolescente, partindo do 
pressuposto de que as características dos pais, dos adolescentes e do contexto 
social são fundamentais para o desenvolvimento da autonomia do indivíduo. 
Como se sabe, a adolescência é um período da vida que compreende, segundo a 
Organização Mundial de Saúde (WHO, 1999), a faixa etária entre os 10 e 19 anos. 
No Brasil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990), é considerado adolescente o indivíduo entre 12 e 18 anos. Sabe-
se, também, que neste período ocorrem grandes transformações e grandes 
aquisições, tanto na esfera física como social, cognitiva e, particularmente, 
na definição da identidade psicossocial. Para melhor compreensão deste 
processo, abordaremos neste trabalho a etapa da adolescência média (14-15 
anos), proposta por Garcia e Peralbo (2001). Neste período, a principal tarefa do 
adolescente é converter-se em pessoa fisicamente segura de si mesma, assumir 
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sua sexualidade e o impacto desta em suas relações com os iguais, assim como 
conseguir autonomia psicológica de seus pais. Uma das maneiras de analisar 
o desenvolvimento na adolescência é estudar como o jovem se porta em seu 
contexto social a partir das novas habilidades e capacidades que adquire: novas 
formas de pensar, novos desejos, necessidades, novo corpo, novos interesses 
(Oliva, 1999). 

60. DADOS GERAIS:

A Transição Para A Vida Adulta No Contemporâneo: um 
estudo com jovens cariocas e Quebequenses

Autor: Renata Alves de Paula Monteiro

Nível: Doutorado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lucia Rabello de Castro

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Trabalho, Individualização

Resumo:
A transição para a vida adulta tem, na atualidade, se configurado como objeto de 
interesse e de investigação por parte de diferentes atores sociais, tendo em vista 
o panorama de dificuldades que jovens têm encontrado para sair da condição 
juvenil. Novas configurações estruturais e mudanças culturais, contextualizadas 
na pós-modernidade, têm impactado o padrão até então estabelecido para a 
transição, principalmente no que diz respeito aos eventos tradicionais dessa 
fase, qual seja: terminar os estudos; viver do próprio trabalho; sair da casa dos 
pais, estabelecer moradia própria; casar; ter filhos. Esta tese tem o objetivo 
de investigar o processo de subjetivação de jovens no contemporâneo no 
momento de entrada na vida adulta. Tal questão assume relevância no contexto 
atual no qual processos de individualização produzem uma multiplicação de 
repertórios do ciclo de vida, rompendo assim com a linearidade da transição 
para a vida adulta e promovendo uma diversificação de itinerários. Também visa 
definir o estatuto da adultidade no contemporâneo, uma vez que a sociedade 
tem sido marcada por processos de juvenilização. Analisamos também como 
os jovens experienciam a condição de moratória a eles concedida, assim como 
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a importância do trabalho por eles atribuída no processo de se tornar adulto. 
Para tal, foram realizadas entrevistas com 19 jovens cariocas e quebequenses (9 
cariocas e 10 quebequenses), pertencentes à classe média e com pelo menos 
um ano de formado no ensino superior. A análise dos resultados demonstrou 
que a transição é descrita pelos jovens como uma aproximação progressiva ao 
universo adulto, onde se destaca a assunção de uma responsabilidade específica 
desse momento da vida. Neste processo, o trabalho mantém sua função de 
integração social e é considerada pelos jovens como aspecto viabilizador da vida 
adulta e referência identitária. O processo de moratória parece ser vivenciado 
de forma diferente por jovens quebequenses e jovens cariocas, uma vez que os 
primeiros vivenciam este momento através de experiências de aproximação à 
vida adulta, enquanto os últimos acabam mais restritos à esfera familiar e escolar. 
Finalmente, a reconfiguração pela qual passa o conceito de adulto parece fazer 
emergir uma adultidade reflexiva, porém, em coexistência ao adulto moldado 
na modernidade.

61. DADOS GERAIS: 

Tribo EMO: Emoções como mediações constitutivas da 
adolescência 

Autor: Nívia Claudia Santos Leite 

Nível: Mestrado 

Tema: Desenvolvimento 

Instituição: PUC-Goiás 

Área de concentração: Psicologia 

Orientador: Sônia Margarida Gomes Sousa

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Psicologia social; Adolescência; Psicologia sociohistórica; 
Tribo EMO; Tribos urbanas.

Resumo:
Este trabalho resultou de pesquisa acerca do significado de ser adolescente para 
dez integrantes da tribo urbana emotional hardcore (EMO) na cidade de Goiânia, 
GO. Pretendeuse apreender os sentidos e os significados que adolescentes 
pertencentes à tribo EMO atribuem à adolescência e as dimensões emocionais 
que se fazem presentes em sua relação consigo mesmos, com seus pares, 
suas famílias, suas escolas e a sociedade. A pesquisa objetivou oferecer uma 
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contribuição para o campo da psicologia social, ampliando o conhecimento 
acerca da adolescência na perspectiva da psicologia sociohistórica, em relação 
tanto à singularidade do sujeito quanto à subjetividade social em que os 
participantes deste estudo estão inseridos. Esta pesquisa foi conduzida pautando-
se na psicologia sociohistórica e tendo como seu principal representante 
Vigotski, que se apropriou do materialismo dialético como filosofia, teoria e 
método. Trabalhou-se com pesquisa qualitativa utilizando como abordagem a 
proposta metodológica da triangulação de procedimentos: observação simples, 
entrevistas e grupos focais. Participaram desta pesquisa dez adolescentes, com 
idades entre 15 e 17 anos, sendo cinco de cada sexo, todos pertencentes à tribo 
EMO. Neste estudo, deu-se voz a esses adolescentes, possibilitando compreendê-
los como indivíduos significantes, que têm o que dizer, fazer, pensar, sentir, que 
têm consciência do que está acontecendo e que refletem os eventos da vida 
humana, revelando como são constituídos e se constituem com base em suas 
relações sociais. Portanto, em um primeiro momento, a análise dos sentidos e 
significados emergentes da pesquisa revelou a adolescência significada como 
tempo de bagunça, passagem e transição, cobranças, conflitos, incertezas e 
solidão, bem como de descobertas e desafios; já em um segundo momento, 
mostrou que estes sujeitos relacionaram a adolescência aos seus espaços dentro 
da própria tribo, na família e na escola, também tendo possibilitado a apreensão 
dos sentidos e significados sobre a sexualidade e os preconceitos vividos pelos 
adolescentes pertencentes à tribo EMO.

62. DADOS GERAIS: 

A influência dos traços de personalidade na escolha de 
estratégias de coping em adolescentes. 

Autor: Simon Santana Diniz

Nível: Mestrado 

Tema: Desenvolvimento 

Instituição: PUC-Goiás

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Daniela Sacramento Zanini

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Estratégias de enfrentamento, Personalidade, Cinco 
grandes fatores, Adolescência.
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Resumo:
O objetivo deste estudo é demonstrar a influência de traços de personalidade 
no uso de estratégias de coping em populações de adolescentes. Participaram 
desta pesquisa 102 jovens com idade entre 11 e 15 anos, utilizando o Coping 
Response Inventory (Moos, 1993) e a Bateria Fatorial de Personalidade (Nunes 
et al.; versão preliminar). Os dados obtidos demonstraram que meninas utilizam 
mais as estratégias de coping do que meninos, os adolescentes mais jovens 
utilizam mais coping de evitação e os mais velhos, o coping de aproximação. A 
correlação obtida entre as variáveis demonstrou que a apreciação do problema 
exerce influência significativa na escolha de estratégias.

63. DADOS GERAIS:

Contribuições para o estudo da adolescência sob a ótica de Winnicott para a 
educação

Autor: Daniella Machado de Oliveira

Nível: Mestrado 

Tema: Desenvolvimento

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Leopoldo Fulgencio

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Adolescência; amadurecimento, necessidade de ser, 
espontaneidade, si-mesmo. 

Resumo:
Esta pesquisa tem como objetivo apresentar as principais concepções de 
Winnicott sobre a fase da adolescência, com vistas, especialmente a uma 
contribuição para o trabalho dos educadores de adolescentes. Esta análise será 
feita tendo sua Teoria do Amadurecimento Pessoal como referência. Winnicott 
tem sido interpretado como apresentando uma nova teoria psicanalítica para a 
compreensão do desenvolvimento psico-afetivo do ser humano, que considera, 
além dos motores instintuais (ou sexuais), outros determinantes deste processo, 
a saber: a necessidade de ser e a tendência inata à integração, ambos em profunda 
dependência do ambiente. Neste sentido, pretende-se analisar as diversas fases 
deste processo, com seus respectivos estágios que vão da dependência absoluta 
em direção à independência relativa, dado que na adolescência, para Winnicott, 
estes estágios infantis do início retornam acrescidos de uma nova potência 
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(física e sexual). Winnicott enfatiza a adolescência como um período em que 
o adolescente é essencialmente um ser isolado, que não aceita falsas soluções 
e que procura sentir-se real, que quer ser descoberto por si mesmo. São estas 
formulações, dentre outras, dirigidas à adolescência que serão explicadas nesta 
dissertação. Com este estudo, espera-se contribuir por meio deste recorte da 
obra de Winnicott, para a compreensão dos adolescentes, seja para eles mesmos 
seja para pais, professores e todos aqueles que lidam com eles.

64. DADOS GERAIS:

Passagem perigosa: a construção da identidade de jovens 
em situação de vulnerabilidade social - uma perspectiva da 
psicologia analítica

Autor: Felícia Rodrigues Rebelo da Silva Araujo

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: PUC-SP 

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Liliana Liviano Wahba

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: adolescência; identidade; persona; sonhos

Resumo:
A constituição da identidade e a formação de uma persona que a expresse 
são tarefas do desenvolvimento na adolescência, parte do processo de 
individuação. Esta pesquisa dedica-se à compreensão das especificidades do 
desenvolvimento de jovens no contexto de rua e do tráfico de drogas, de acordo 
com a perspectiva da Psicologia Analítica. A partir de entrevistas realizadas 
com vinte jovens foram retratadas as condições de relacionamento da rua e 
do tráfico de drogas e as particularidades das características valorizadas para 
adaptação social nestes contextos. Essas condições influenciam a constituição 
da identidade destes jovens e o desenvolvimento para a idade adulta. Os 
conflitos típicos da adolescência são vividos nas condições violentas da rua e 
do tráfico de drogas, que funcionam sob a influência de dinâmicas matriarcal 
e patriarcal destrutivas. Os jovens vivem estados de esgotamento psíquico e se 
desenvolvem sob condições precárias para a sobrevivência, que prejudicam o 
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desenvolvimento da autonomia, da independência e favorecem a inserção na 
coletividade de forma marginal. Aprendem maneiras de relacionar-se e de se 
adaptar a esses ambientes mediante a construção de uma persona adequada a 
essas circunstâncias de risco. A agressividade e a intimidação são características 
fundantes da persona adaptativa na rua, enquanto o mundo do tráfico de 
drogas exige que a maldade se associe a agressividade para compor uma 
persona adequada ao crime. Os sonhos relatados pelos jovens apresentam a 
consideração da totalidade psíquica sobre as condições vividas nesses contextos. 
As imagens oníricas retratam as situações de intenso risco, alertam para o 
perigo vivido, muitas vezes não consciente, e para a possibilidade de desfechos 
trágicos; assustam o sonhador. Denotam estados de inflação egoica e presença 
de aspectos violentos dentro deles. Ao mesmo tempo, indicam potencialidades 
a serem descobertas e a oportunidade de reconexão com conteúdos internos 
criativos relacionados à dinâmica matriarcal e patriarcal; anunciam novos 
caminhos e novas possibilidades de vida. A compreensão do desenvolvimento 
da adolescência em situações extremas de vulnerabilidade social denuncia uma 
jornada heróica tingida pela qualidade desses contextos violentos e retrata as 
condições especiais de passagem para a maturidade, uma passagem perigosa.

65. DADOS GERAIS:

Modelos heroicos no desenvolvimento infantil e adolescente: 
uma compreensão junguiana

Autor: Gustavo Orlandeli Marques

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Ceres Alves de Araujo

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: desenvolvimento infantil e adolescente, herói, psicologia 
analítica e generosidade.

Resumo:
O estudo objetivou averiguar a escolha dos modelos heroicos de crianças e 
adolescentes membros de um Projeto Social e refletir sobre as relações destes na 
formação de identidade; dentro do referencial da Psicologia Analítica. Os modelos 
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heroicos foram concebidos como ícones da cultura que recebem projeções de 
uma vivência simbólica do arquétipo do herói; necessário à estruturação psíquica 
no desenvolvimento humano. Foram realizadas entrevistas que visavam obter a 
definição de herói; a eleição de modelos heroicos; suas capacidades e a utilização 
dessas capacidades caso os sujeitos as obtivessem. A população foi composta 
por 188 sujeitos; crianças e adolescentes; de ambos os sexos; com idade entre 06 
e 16 anos; atendidos por um Projeto Social. O método utilizado foi o quantitativo 
e qualitativo; sendo criadas categorias de análise das respostas. Os dados 
obtidos foram analisados sob o prisma do referencial da Psicologia Analítica. 
Foi concluído que há uma grande influência de religiões cristãs na população; o 
que interferiu diretamente na definição e escolha dos modelos heroicos; fossem 
eles fictícios ou reais; bem como no apontamento de suas habilidades. Os pais 
também foram eleitos como heróis por grande parte da população; e a eles 
foram atribuídos poderes referentes à relação da criança com estes. As variáveis 
gênero e idade foram comparadas em todos os itens; apresentando diferenças 
percentuais em alguns pontos; que representam tendências distintas em termos 
de idade e gênero. O uso dos poderes apresentou significância estatística 
quanto à utilização em benefício alheio; o que possibilitou uma reflexão sobre o 
conceito de generosidade enquanto instância psíquica arquetípica.

66. DADOS GERAIS:

Itinerário de um jogo adolescente: uma pesquisa 
winnicottiana a partir dos animes japoneses

Autor: Liciana Aparecida Cabral Caneschi

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Peter Pál Pelbart

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Adolescência, jogo, Winnicott

Resumo:
Dentro da Psicologia, o tema da adolescência vem ganhando cada vez 
mais espaço nos últimos tempos e, consequentemente, a clínica tem sido 
modificada para compreender as demandas trazidas por esse grupo social. 
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A adolescência vem deixando de ser entendida apenas como um momento 
de reedição dos conflitos da infância e passando a ser vista também com 
suas questões particulares e inéditas. Além disso, a própria variedade de 
expressões juvenis faz com que a clínica e as instituições precisem estar 
sempre atentas às novas formas de comunicação e sociabilidade deste 
grupo. Seguindo essa perspectiva, este trabalho procurou investigar uma 
tribo juvenil composta por adolescentes fãs de animês e mangás (desenhos 
animados e histórias em quadrinhos japoneses) e, por meio dela, conhecer 
um pouco sobre o jogo e o brincar neste momento da adolescência. O 
objetivo deste trabalho é investigar as especificidades que o brincar adquire 
na adolescência tendo como chave de leitura os mangás, animês e os jogos 
decorrentes deles, entendendo-os como práticas pertencentes a uma mesma 
tribo juvenil, assim como investigar que feições do self adolescente podemos 
vislumbrar por meio desses jogos. Para isso, este estudo foi organizado a 
partir da modalidade de pesquisa participante e dialogou especialmente 
com o referencial teórico winnicottiano a respeito da adolescência e do jogo. 
Por meio desta investigação foi possível perceber que, no espaço potencial 
constituído por esses adolescentes, há compartilhamento, comunicação, 
criação, constituição de relações e um movimento de influência contínua 
entre diferentes espaços potenciais, o que acaba por extrapolar o limite da 
própria tribo e influencia a cultura mais ampla da qual ela faz parte. Com 
isso, é possível perceber ainda que os adolescentes possuem o desejo de 
ocupar variados espaços e instituições da cidade, para assim abrirem-se a 
outras realidades que devem ser habitadas ao seu modo. Lutar, escapar e 
fugir são verbos bastante recorrentes em seus jogos e mostram que neles 
estão as melhores estratégias para a construção de sua própria morada. 
Neste momento, o adolescente se vê em um sério combate com a submissão 
e está constantemente cercado pela pergunta: “Que casa querem que eu 
construa?” Acompanhado disso, é também presente no jogo adolescente 
um elemento muito importante: a esperança. Esperança em poder ser autor, 
herói e protagonista de sua própria história. Criando, construindo e vestindo 
outras roupas, pintando seus cabelos, colocando diferentes adereços, o 
adolescente despede-se da infância e estréia no mundo adulto motivado 
para escapar à submissão que lhe é imposta.

67. DADOS GERAIS:

O Valor da Vida e o Homicídio para Adolescentes em Risco 
Psicossocial: Avaliação dos Níveis de Desenvolvimento 
Moral
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Autor: Luciana Souza Borges

Nível: Doutorado 

Tema: Desenvolvimento

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Heloisa Moulin de Alencar

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Moralidade, valor da vida, homicídio, reputação, alcoolismo

Resumo: 
Objetivamos investigar o juízo de adolescentes em situação de risco psicossocial 
acerca do crime de homicídio e averiguar o valor que dão à vida. Realizamos 
entrevistas individuais, de acordo com o método clínico proposto por Piaget 
(1947/2005; 1932/1994), com 32 adolescentes entre 12 e 15 anos de idade, 
metade de cada sexo, atendidos por duas ONGs da Cidade de Vitória (ES). A 
partir dos dados encontrados, verificamos que, com relação: 1) à caracterização 
dos participantes, a maioria cursa o ensino fundamental, já trabalhou 
remuneradamente, reside com a mãe, o pai e os irmãos ou com o padrasto no 
lugar do pai e está vinculada a uma religião, com destaque para a Evangélica; 
2) às histórias reais de homicídios relatadas pelos participantes, todos possuem 
o conceito do crime de homicídio; sobre as vítimas, informaram conhecer 168 
casos, sendo quase todos homens conhecidos e mais da metade com 18 anos 
de idade ou mais; entre os que já haviam mencionado somente uma vítima ou 
os que precisaram escolher apenas uma dentre as demais reportadas, houve 
preferência pelos conhecidos ou parentes, que, em maioria, também eram 
homens com 18 anos ou mais; existiu uma tendência do motivo para matar 
como sendo o uso ou tráfico de drogas ilícitas ou discussões e desavenças nas 
histórias destes assassinatos, que ocorreram há pouco tempo (dias, semanas 
ou meses) e na maior parte com armas de fogo; muitos julgaram como 
errado o que aconteceu (juízo de valor moral, JVM) principalmente porque o 
agressor poderia ter feito algo diferente, pela ausência de motivo pelo qual 
a vítima morreu e porque não se deve matar, e, com frequência muito baixa, 
por causa de motivos religiosos, mas alguns avaliaram como correto por causa 
da consequência de uma ação da vítima; sobre os agressores, apresentaram 
107 casos, com maior frequência de homens conhecidos e um pouco mais da 
metade com 18 anos de idade ou mais; entre os que já haviam mencionado 
um agressor somente ou os que necessitaram escolher apenas um dentre os 
demais citados, constatamos preferência pelos conhecidos, que, em grande 
maioria, também eram homens; houve uma tendência para que o motivo para 
matar tenha sido uma consequência da ação da vítima ou o uso ou tráfico de 
drogas ilícitas nas histórias destes assassinatos; muitos julgaram como errado 
o que ocorreu (JVM) prioritariamente porque o agressor poderia ter feito algo 
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diferente, pela ausência de motivo para matar e porque não se deve matar, 
além de reduzidas justificativas acerca de motivos religiosos, mas poucos 
consideraram como correto por causa da presença de motivo para matar; 3) à 
história fictícia de homicídio avaliada pelos participantes (agressor ter boa ou 
má reputação), sobre o JVM, a maioria julgou como errado o delito cometido 
pelo personagem de má reputação, pois ele poderia ter feito algo diferente, pela 
ausência de motivo para matar ou porque não se deve matar; o mesmo juízo 
foi obtido com relação ao agressor de boa reputação, tendo em vista que ele 
poderia ter feito algo diferente, ou poderia ter feito algo diferente por causa de 
sua boa reputação, e também por causa da ausência de motivo para matar e dos 
motivos religiosos, muito pouco mencionados; sobre a culpa, houve uma maior 
tendência para considerar ambos os personagens culpados pelo crime, uma vez 
que não se deve matar, mas alguns julgaram que nenhum dos dois tinha culpa 
por causa da consequência de uma ação da vítima; sobre a punição, grande parte 
julgou que os dois agressores devem ser punidos porque não se deve matar, 
para evitar impunidade do crime e porque eles poderiam ter feito algo diferente, 
além dos motivos religiosos, embora pouco citados; como formas de punição, 
a maioria se referiu a penas privativas de liberdade, e, em menor incidência, 
a outras como ser privado de algo que gosta e estudar mais, justificando em 
função da consequência positiva para o agressor, porque não se deve matar, da 
consequência negativa para o agressor, para evitar consequência negativa para 
o agressor e para o agressor poder refletir sobre sua ação; quanto ao tempo de 
punição, boa parte considerou um período de mais de um mês e até um ano e 
meio, ou de dois a quatro anos, pela consequência positiva para o agressor, pela 
consequência da má reputação do agressor, para o agressor poder refletir sobre 
sua ação e porque não se deve matar; 4) à história fictícia de homicídio avaliada 
pelos participantes (agressor estar ou não alcoolizado), sobre o JVM, muitos 
jovens julgaram como errado o delito cometido pelo personagem que estava 
alcoolizado, pois ele poderia ter feito algo diferente, pela consequência de estar 
alcoolizado e porque não se deve matar; o mesmo juízo foi relatado com relação 
ao personagem que não estava alcoolizado, uma vez que ele poderia ter feito 
algo diferente, porque não se deve matar e em consequência de ele não estar 
alcoolizado; sobre a culpa, encontramos uma frequência maior para considerar 
que os dois agressores são culpados pelo delito, pois não se deve matar, 
embora alguns tenham avaliado que nenhum tenha culpa, tendo em vista a 
consequência de uma ação da vítima e a presença de motivo para matar; sobre a 
punição, muitos julgaram que os dois agressores devem ser punidos, pois não se 
deve matar, mas alguns avaliaram que nenhum dos dois deve receber punição 
por causa da consequência de uma ação da vítima; como formas de punição, a 
maior parte considerou penas privativas de liberdade, e, com menor frequência, 
outras como prestar serviços à comunidade, ser internado para tratamento e 
permanecer em Prisão Domiciliar, justificando em função de que não se deve 
matar, para evitar reincidência no crime, pelas características do agressor e para 
o agressor poder refletir sobre sua ação; quanto ao tempo de punição, a maior 
parte mencionou um período de dois a quatro anos, de cinco a dez anos e de 
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um mês a um ano, pois não se deve matar, para evitar reincidência no crime, pela 
consequência de o agressor estar alcoolizado, pela consequência de o agressor 
não estar alcoolizado e para o agressor poder refletir sobre sua ação; 5) aos dados 
em geral: houve uma maior tendência para a valorização da vida, representada 
pelos itens agressores poderiam ter feito algo diferente ao invés do homicídio, 
ausência de motivo para matar e não se deve matar, mais mencionados, e 
motivos religiosos, evitar reincidência no crime e agressor poder refletir sobre 
sua ação, menos incidentes; portanto, os adolescentes fazem-nos supor que nos 
contextos dos homicídios (reais ou fictícios) discutidos nesta pesquisa tal crime 
não deveria ter ocorrido, pois é algo errado, haja vista, preponderantemente, o 
valor que deram à vida.

68. DADOS GERAIS: 

Moralidade e Honra: Os Juízos de Adolescentes em Medidas 
Sócio-educativas de Internação

Autor: Marcelo Menezes Salgado

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Heloisa Moulin de Alencar

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: honra, moral, adolescentes em medidas socioeducativas 
de internação, psicologia da moralidade

Resumo:
Esta pesquisa consiste em um estudo sobre o juízo a respeito da honra 
em adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internação. 
Participaram dessa investigação 30 adolescentes, com idade variando entre 16 e 
17 anos, do sexo masculino, que no momento da coleta de dados eram internos 
em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo 
(Iases), na região metropolitana da grande Vitória/ES. Realizamos entrevistas 
individuais, de acordo com o método clínico proposto por Piaget (1926/s.d.; 
1932/1994). Por intermédio dos resultados encontrados, constatamos que, 
quanto: (1) à caracterização dos participantes, a maioria dos adolescentes 
estuda na instituição, onde cursam, principalmente, as séries finais do ensino 
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fundamental. No que diz respeito aos delitos cometidos, que culminaram com 
sua entrada na instituição, verificamos que os internos mencionam, dentre 
outros: ‘roubo ou furto’, ‘tráfico de drogas ou associação ou uso’, ‘homicídio ou 
latrocínio’ e ‘tentativa de homicídio ou tentativa de latrocínio’; (2) às admirações 
e não admirações sobre si mesmo, os dados permitiram-nos concluir que 
os entrevistados admiram, com maior incidência, a ‘perseverança/força de 
vontade’, o ‘respeito pelas pessoas’ e a ‘bondade/generosidade’; ademais, 
averiguamos que as não admirações que os jovens citam com maior frequência 
são o ‘comportamento antissocial no relacionamento interpessoal’, a ‘ação 
relacionada a delito’, a ‘ausência de autocontrole’ e a ‘autossuficiência’; (3) à 
representação a respeito do juízo da sociedade sobre si mesmo, os participantes 
ponderam ser considerados como uma pessoa que, dentre outros aspectos, 
‘transgride’, ‘não mudará de vida’, ‘possui qualidade ruim’, ‘possui qualidade 
boa’, ‘futuro é a morte’, ‘é um perigo para a sociedade’ e ‘mudará de vida’; (4) à 
honra propriamente dita, os jovens exemplificam-na por meio da ‘reputação’, 
‘melhora no relacionamento interpessoal’, ‘dedicação ao trabalho’, dentre outros. 
Por sua vez ao conceituarem a honra evidenciam, principalmente, respostas 
de ‘reputação’, ‘ação correta’ e ‘bondade/generosidade’. Por fim, a maioria dos 
adolescentes afirma ser honrado, justificando pelos seguintes conteúdos, dentre 
outros: ‘mudança de vida’, ‘ação relacionada a delito’, ‘bondade/generosidade’ e 
‘melhora no relacionamento interpessoal’. É necessário salientar que em nossos 
resultados há uma predominância de respostas e justificativas associadas à 
moralidade e, portanto, ao conceito ‘com honra’ (La Taille, 2002b). Com efeito, 
destacamos que nosso trabalho contribui para com a compreensão do universo 
dos adolescentes em medidas socioeducativas de internação, evidenciando 
dados que poderão conduzir práticas, reflexões e outras pesquisas. Finalmente, 
ao fornecermos elementos sobre a honra desses jovens, estamos colaborando, 
acadêmica e socialmente, para a concretização de uma ‘vida boa’ (La Taille, 2006). 
Para nós, este é o caminho que devemos construir, socialmente, com o outro e 
para o outro.

69. DADOS GERAIS:

Título: Análise Microgenética de Aspectos do Funcionamento 
Cognitivo de Adolescentes e de Idosos por meio do Jogo 
Quoridor 

Autor: Claudimara Chisté Santos

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento
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Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Antonio Carlos Ortega

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: funcionamento cognitivo, tomada de consciência, jogos 
de regras, adolescência, envelhecimento.

Resumo:
O objetivo deste trabalho foi investigar em uma perspectiva microgenética, 
aspectos do funcionamento cognitivo de idosas e adolescentes do sexo feminino 
por meio do jogo Quoridor, com base na teoria de Piaget. O processo de tomada 
de consciência (TC) foi o aspecto teórico que fundamentou este estudo, do qual 
participaram quatro adolescentes com idade entre 16 e 17 anos e quatro idosas 
entre 65 e 76 anos. A pesquisa foi desenvolvida em cinco etapas: na primeira foi 
realizada uma entrevista semi-estruturada com o objetivo de obter informações 
sobre as participantes e a aplicação de dois testes psicométricos, visando 
complementar os dados referentes à memória e ao ajustamento emocional. 
Na segunda etapa, cada participante jogou três partidas do jogo com a 
experimentadora; o objetivo era observar o conhecimento e a identificação 
das estratégias iniciais utilizadas por elas. Na terceira etapa foi realizado um 
campeonato, no qual as participantes de uma mesma faixa etária entre si 
com o propósito de praticar o jogo. Na quarta etapa, além das participantes 
jogaram três partidas com uma adversária de mesma faixa etária, escolheu-se a 
partida mais complexa e/ou demorada para investigar o processo de TC, tendo 
como o auxílio à adaptação da técnica de autoscopia. Na quinta etapa, foram 
propostas quatro situações-problemas a cada participante com a perspectiva de 
complementar a análise do nível de compreensão do jogo (NCJ). Para analisar os 
mecanismos da tomada de consciência, elaborou-se níveis evolutivos adaptados 
para o jogo Quoridor, com base na proposta de Piaget: I/A, I/B, II/A, II/B, II/C, III. 
Os dois primeiros referem-se à TC periférica e os demais estão relacionados à 
TC com tendência à centralidade. Para analisar a compreensão do jogo, foram 
elaborados, com base nos dados obtidos no estudo piloto, os seguintes níveis: 
I, II/A, II/B, III/A e III/B. Os resultados obtidos em relação à TC permitiram verificar 
que: (1) no grupo de adolescentes uma participante alcançou o nível II/A e 
três o nível II/B e (2) no grupo das idosas, duas participantes alcançaram o II/C, 
uma o II/B e outra o II/A. Assim, observou-se que duas idosas atingiram níveis 
mais elevados que as demais participantes. Quanto ao NCJ, duas adolescentes 
alcançaram o nível II/A e duas o nível II/B, enquanto uma idosa atingiu o nível 
III/A, duas o II/B e uma não evoluiu, ficando no nível I. Os resultados apontaram 
para os paradgmas atuais adotados por teóricos do desenvolvimento: há uma 
variabilidade individual multideterminada por fatores genéticos e ambientais, 
tal como propõe Piaget.
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70. DADOS GERAIS:

Desenvolvimento Moral: a Generosidade Sob a Ótica de 
Crianças e Adolescentes.

Autor: Liana Gama do Vale

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Heloisa Moulin de Alencar

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: juízo moral, generosidade, interesse próprio. 

Resumo:
Este estudo investigou, em contexto psicogenético, que lugar a generosidade 
ocupa no universo moral de crianças e adolescentes em contraposição à 
satisfação de um interesse próprio. Foram entrevistados, individualmente, 30 
alunos de uma escola pública de Vitória-ES, os quais foram divididos em três 
grupos de acordo com a faixa etária (7, 10 e 13 anos). Foi utilizada uma história-
dilema que trazia um conflito entre a possibilidade de manifestar a generosidade 
e a oportunidade de satisfazer um interesse próprio. Em todas as faixas 
etárias pesquisadas, a maioria dos participantes optou pela generosidade em 
detrimento da satisfação do próprio interesse. A porcentagem dessa resposta na 
faixa etária de 10 anos, contudo, foi inferior às porcentagens nas demais idades 
estudadas. Pode-se afirmar, portanto, que a generosidade faz parte do universo 
moral infantil e adolescente. Este trabalho contribui para a expansão do campo 
de pesquisas sobre a moralidade e oferece importantes subsídios para propostas 
de educação moral que contemplem virtudes como a generosidade.

71. DADOS GERAIS:

A Expressão do Sentimento de Gratidão: Um Estudo com 
Crianças e Adolescentes Escolares de Porto Alegre
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Autor: Maria Adélia Minghelli Pieta

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lia Beatriz de Lucca Freitas

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: gratidão, desenvolvimento, moral, crianças, adolescentes.

Resumo:
Este estudo transversal investigou os tipos de gratidão expressos por crianças e 
adolescentes de Porto Alegre, para verificar se diferentes formas de expressar a 
gratidão aparecem ao longo do desenvolvimento humano. 430 escolares de 7 a 
14 anos, de ambos os sexos, escolhidos por conveniência em 2 escolas públicas 
e 2 escolas particulares responderam às perguntas de Baumgarten-Tramer: “O 
que tu mais queres?” e “O que tu farias para a pessoa que te desse o que tu mais 
queres?”. Uma análise de conteúdo das respostas à segunda pergunta indicou 
que a expressão do sentimento de gratidão varia de acordo com a idade, não 
sendo encontrada diferença significativa na forma como meninos e meninas 
expressaram a gratidão. Embora tenha sido fortalecida a hipótese de que a 
gratidão se desenvolve ao longo da infância, muitos estudos restam ser feitos 
ainda sobre o assunto.

72. DADOS GERAIS: 

Adolescência: segundo tempo da constituição do sujeito

Autor: Marisa Helena Cytryn Solberg

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Teoria psicanalítica

Orientador: Fernanda Costa-Moura

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: adolescência; advento do sujeito; castração; psicanálise
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Resumo:
A presente pesquisa se caracteriza como um estudo teórico-clínico sobre o 
advento do sujeito na adolescência. Compreende que a operação da castração 
se deu na infância e que, com a puberdade, o jovem é convocado a se submeter 
novamente a essa operação para tomar lugar no desejo sexual. Desencadeando 
a “crise psíquica” que conhecemos como adolescência: um segundo tempo, que 
implica a assunção da castração sustentada não mais pelos ideais, mas em ato - 
por sua própria conta e risco, no exato momento em que o jovem descobre que 
o sexual é falho, é perda. A partir destas considerações busca-se discutir de que 
modo o encontro com o sexual convoca o adolescente a se responsabilizar pelos 
seus atos. Conclui-se que o que é próprio da adolescência é justamente o advento 
do sujeito que, tendo enfim o ato sexual a sua disposição, deve, doravante, 
responsabilizar-se pelo sexual atravessado pela castração. Arcando em nome 
próprio com o ônus (e o bônus) do desejo que daí resulta. A reflexão clínica, por 
sua vez, permite observar que este advento do sujeito na adolescência depende 
estritamente de um passo ético que o jovem possa vir a dar, ou não. Não há nada 
que possa antecipar ou garantir esse efeito de segundo tempo para o sujeito.

73. DADOS GERAIS:

Passagem perigosa: a construção da identidade de jovens 
em situação de vulnerabilidade social - uma perspectiva da 
psicologia analítica

Autor: Felícia Rodrigues Rebelo da Silva Araujo

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: PUC-SP 

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Liliana Liviano Wahba

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: adolescência; identidade; persona; sonhos

Resumo:
A constituição da identidade e a formação de uma persona que a expresse 
são tarefas do desenvolvimento na adolescência, parte do processo de 
individuação. Esta pesquisa dedica-se à compreensão das especificidades do 
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desenvolvimento de jovens no contexto de rua e do tráfico de drogas, de acordo 
com a perspectiva da Psicologia Analítica. A partir de entrevistas realizadas 
com vinte jovens foram retratadas as condições de relacionamento da rua e 
do tráfico de drogas e as particularidades das características valorizadas para 
adaptação social nestes contextos. Essas condições influenciam a constituição 
da identidade destes jovens e o desenvolvimento para a idade adulta. Os 
conflitos típicos da adolescência são vividos nas condições violentas da rua e 
do tráfico de drogas, que funcionam sob a influência de dinâmicas matriarcal 
e patriarcal destrutivas. Os jovens vivem estados de esgotamento psíquico e se 
desenvolvem sob condições precárias para a sobrevivência, que prejudicam o 
desenvolvimento da autonomia, da independência e favorecem a inserção na 
coletividade de forma marginal. Aprendem maneiras de relacionar-se e de se 
adaptar a esses ambientes mediante a construção de uma persona adequada a 
essas circunstâncias de risco. A agressividade e a intimidação são características 
fundantes da persona adaptativa na rua, enquanto o mundo do tráfico de 
drogas exige que a maldade se associe a agressividade para compor uma 
persona adequada ao crime. Os sonhos relatados pelos jovens apresentam a 
consideração da totalidade psíquica sobre as condições vividas nesses contextos. 
As imagens oníricas retratam as situações de intenso risco, alertam para o 
perigo vivido, muitas vezes não consciente, e para a possibilidade de desfechos 
trágicos; assustam o sonhador. Denotam estados de inflação egoica e presença 
de aspectos violentos dentro deles. Ao mesmo tempo, indicam potencialidades 
a serem descobertas e a oportunidade de reconexão com conteúdos internos 
criativos relacionados à dinâmica matriarcal e patriarcal; anunciam novos 
caminhos e novas possibilidades de vida. A compreensão do desenvolvimento 
da adolescência em situações extremas de vulnerabilidade social denuncia uma 
jornada heróica tingida pela qualidade desses contextos violentos e retrata as 
condições especiais de passagem para a maturidade, uma passagem perigosa 
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74. DADOS GERAIS 

Significações sobre adolescência e desenvolvimento 
humano em um projeto social educativo

Autor: Cláudio Márcio de Araújo

Nível: Mestrado

Tema: desenvolvimento

Instituição: UNB

Área de concentração: Processos de desenvolvimento humano e saúde

Orientador: Maria Claudia Santos Lopes de Oliveira 

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: adolescência, desenvolvimento humano, psicologia do 
adolescente, psicologia do desenvolvimento, política social.

Resumo:
A complexidade das condições de desenvolvimento contemporâneas evoca a 
necessidade de pesquisas que abordem o desenvolvimento humano em sua 
gênese, e enfoquem as transformações, que ocorrem na linha do tempo, como 
fenômenos complexos, dinâmicos e situados, interdependentes das interações 
pessoa-contexto. Adotada essa perspectiva, o fenômeno adolescência 
deve ser visto como parte do processo de construção do ser humano, que é 
vivenciado e deve ser compreendido à luz da dinâmica cultural da sociedade. O 
presente trabalho tem como objetivo analisar concepções sobre adolescência 
e desenvolvimento presentes em um projeto social educativo e sua relação 
com significações negociadas por seus participantes. O projeto investigado é 
vinculado a uma instituição do sistema de ações sócio-educativas da cidade 
de Goiânia, Estado de Goiás. Participaram da pesquisa: (a) 34 adolescentes, 
integrantes e ex-integrantes do projeto, com idade entre 12 e 21 anos; (b) 
profissionais e estagiários que trabalhavam na instituição no período da 
pesquisa; (c) e o próprio pesquisador. A metodologia envolveu observações 
etnográficas realizadas ao longo de 5 meses, leitura de documentos institucionais 
e entrevistas com 3 profissionais e 7 adolescentes. As informações construídas 
foram sistematizadas e organizadas em duas partes: (1) caracterização do 
contexto de pesquisa; e (2) análise dos eixos de significação, considerando 
tanto as significações institucionais como as que foram apresentadas pelos 
adolescentes durante as entrevistas e sessões de observação. Os resultados 
alcançados na caracterização do contexto indicam a ênfase em sua missão de 
promover cidadania, justiça social e direitos sociais e humanos, por meio das 
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técnicas e da arte circense e de atividades de caráter psicopedagógico. Quanto às 
significações institucionais, a análise indicou 04 blocos de significação, quando 
as concepções sobre desenvolvimento e adolescência foram consideradas: (1) A 
arte circense como instrumento mediador do desenvolvimento humano, (2) A 
ênfase na performance circense como cerne do processo avaliativo individual; 
(3) Adolescência como fase do ciclo de vida e (4) Risco e vulnerabilidade 
social associados ao sujeito ou ao contexto. A interpretação das significações 
apresentadas pelos adolescentes evidenciou os seguintes resultados: (1) O 
projeto social visto como um espaço de “mudanças” pessoais, (2) O projeto 
social visto como um espaço de liberdade, (3) A orientação adultocêntrica na 
visão da adolescência e (4) O senso de si apoiado na imagem de artista circense. 
Em síntese, os resultados mostraram que o projeto social educativo se realiza 
em ambiente propício a transformações no processo de desenvolvimento, 
contribuindo para que os integrantes adotem posicionamentos autônomos 
e de auto-proteção. Entretanto, os resultados também destacam indicadores 
de visões normativas sobre a adolescência e o desenvolvimento, o que pode 
contribuir para a emergência de concepções e práticas contraditórias. 

75. DADOS GERAIS:

Título: Tornar-se adolescente: a participação da escola na 
construção da transição da infância para a adolescência

Autor: Luciana de Oliveira Campolina

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: UNB

Área de concentração: Desenvolvimento Humano em Contexto 
Sociocultural.

Orientador: Maria Claudia Santos Lopes de Oliveira 

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: infância, adolescência, transição de desenvolvimento, 
escola, processos de subjetivação.

Resumo:
Este trabalho se insere no campo de investigação da psicologia do 
desenvolvimento humano. O objetivo do estudo é investigar a transição da 
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infância para a adolescência no contexto da escola. As teorias tradicionais de 
psicologia enfocam a transição infância-adolescência a partir da maturação 
biológica e, consideram a puberdade como o evento disparador de todo o 
processo, ao qual se seguem as transformações psicossociais, emocionais 
e motivacionais. As teorias socioculturais, por outro lado, compreendem os 
processos de desenvolvimento em relação dialética com os sistemas culturais e 
práticas sociais. No que se refere à transição infância-adolescência, a perspectiva 
histórico-cultural a concebe como fenômeno sociocultural, no qual a experiência 
subjetiva é interdependente dos significados culturais em um contexto particular. 
Diante do panorama das sociedades urbanas contemporâneas, há necessidade 
de estudos voltados a compreensão do desenvolvimento da adolescência. Foi 
realizada uma pesquisa empírica em escola pública de Ensino Fundamental 
do Distrito Federal (DF). Foram utilizadas diferentes estratégias metodológicas, 
baseadas em princípios de investigação qualitativa. Os participantes da pesquisa 
eram alunos de 5ª a 7ª série, com idades de 10 a 18 anos, e 02 professores da 
escola. A fase exploratória da pesquisa utilizou um instrumento com o objetivo 
de identificar comportamentos, hábitos e concepções relacionados ao objeto do 
estudo. Posteriormente, a pesquisa principal enfatizou a observação sistemática 
do cotidiano da escola; e foram realizadas entrevistas individuais com oito 
crianças e adolescentes. Os resultados evidenciaram que as interações entre 
professores e alunos e, entre os alunos, estão permeadas de representações 
coletivas dominantes e por discursos historicamente construídos sobre a 
infância e a adolescência. Por outro lado, as narrativas construídas pelas crianças 
e adolescentes durante as entrevistas revelaram perspectivas singulares 
sobre o processo do adolescer. Destacaram transformações significativas nos 
relacionamentos com pessoas da família e com colegas da escola e ainda; 
mudanças importantes no que se refere ao desenvolvimento da identidade e 
da autopercepção. Concluímos apontando a necessidade de investigação dos 
processos de transição que marcam o desenvolvimento e revelam contradições 
e tensões entre a perspectiva singular do sujeito e as significações construídas 
culturalmente.

76. DADOS GERAIS: 

Título: Estudo sobre o desenvolvimento dos valores 
humanos da infância à adolescência

Autor: Maria Waleska Camboim Lopes de Andrade

Nível: Doutorado

Tema: desenvolvimento
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Instituição: UFPE 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria da Graça Bompastor Borges Dias

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Valores; Descentração; Desenvolvimento

Resumo:
Os valores humanos constituem um conjunto de elementos representativos 
da cultura de uma população em sua conjuntura histórica. Os valores também 
são considerados como orientadores do comportamento e atitudes dos 
indivíduos em suas experiências de vida. Um conhecimento mais aprofundado 
destes elementos pode permitir a elaboração de programas de intervenção 
para a melhoria das relações sociais, da convivência entre as pessoas. Além 
disto, uma melhor compreensão sobre os processos mentais pode advir 
do conjunto de informações que emergirão necessariamente deste estudo 
constituindo-se em um aporte para ampliar o conhecimento acadêmico na 
área entre outros resultados positivos. O presente estudo considera que, ao 
desenvolverem-se, as crianças e os adolescentes aumentam sua capacidade 
de perceber a perspectiva do outro alterando, ao mesmo tempo, suas escalas 
de valores. Pretende descobrir como, em conformidade com esta perspectiva, 
dar-se-á a apropriação dos valores pelas pessoas desde uma tenra idade até 
a adolescência. Adota a explicação piagetiana para o desenvolvimento dos 
processos mentais e, particularmente, a diferenciação das estruturas cognitivas 
e a formação de estruturas afetivas. Especificamente, pretende demonstrar 
quais dentre um conjunto de valores são aqueles que as crianças são capazes de 
entender ou assimilar e como estas estruturas vão se tornando mais complexas 
à medida que aumenta a idade e a capacidade de perceber perspectivas. Tem 
como objetivo identificar se existem diferenças quando se varia os gêneros e 
os tipos de valores, procurando descobrir uma possível estrutura de formação 
destes valores. Para tanto foi constituída uma amostra de 116 sujeitos com 
idades variando de 5 a 14 anos na maioria pertencentes a três diferentes escolas 
privadas da cidade de João Pessoa, Paraíba. Foi utilizado um instrumento 
de medida: a O Teste dos Valores Como Nomes, no qual pede-se aos sujeitos 
para dizerem o que entendem sobre cada um de uma lista de 12 valores 
extraídos dentre os culturalmente mais definidos na tipologia proposta por 
Schwartz (1995). Após este processo, pôde-se determinar quais os valores que 
reconhecem em diferentes faixas etárias e qual o grau deste reconhecimento. 
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77. DADOS GERAIS: 

Julgamento Moral e Argumentação: uma abordagem 
dialógica aos processos do desenvolvimento da moralidade. 

Autor: Ricardo Pinho Souto

Nível: Doutorado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: UFPE

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Selma Leitão Santos

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Argumentação, desenvolvimento moral, dialogismo

Resumo:
O presente trabalho investigou a constituição do julgamento moral e do 
desenvolvimento moral em adolescentes submetidos à medida sócio-educativa. 
Situado no eixo linguagem-cognição, o objetivo principal da pesquisa foi 
relacionar processos de construção social de conhecimentos no terreno 
moral com a argumentação, entendida como prática social. Considerando a 
questão moral como problema desde os primeiros momentos da tradição do 
pensamento filosófico, a atual investigação aborda a temática sob o prisma 
psicológico. Nesse percurso, questões da ordem do desenvolvimento humano 
tornam-se centrais. Os problemas desenvolvimentistas acerca da moral foram 
pioneiramente investigados por Jean Piaget. Foi realizada revisão na teoria do 
desenvolvimento moral piagetiana. Em Piaget, aspectos teóricos, metodológicos 
e analíticos mostraram-se relevantes para a presente tese. Piaget pesquisa o 
desenvolvimento moral utilizando, entre outros recursos, respostas oferecidas 
por crianças frente a dilemas morais. Piaget: encontra três estágios morais 
principais: a) anomia moral; b) heteronomia moral; e c) autonomia moral. Na 
esteira do pensamento de Piaget, desponta o referencial kohlberguiano e neo-
kohlberguianol. Essas pesquisas preservam o núcleo conceitual do paradigma 
cognitivista-desenvolvimentista: a primazia da razão frente à moralidade e a 
universalidade dos valores. Foi percebido que grande parte das pesquisas no 
âmbito do julgamento e desenvolvimento moral tem seu foco na análise de 
produtos. A revisão do paradigma cognitivista assinalou para uma possível 
exploração dos aspectos processuais envolvidos no discurso e raciocínio moral. 
Expõe-se e critica-se a perspectiva denominada “monologismo”. O monologismo 
busca solução para as questões da linguagem e da cognição pressupondo uma 
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essencialidade para o sujeito e uma objetividade para as categorias constituintes 
do mesmo. Em contraste, o dialogismo concebe os problemas relacionados à 
comunicação, ao pensamento e à ação a partir de uma interação fundamental 
estabelecida entre o sujeito e a alteridade. Nesse paradigma, os fenômenos 
investigados não podem ser desatrelados do contexto de sua ocorrência. No 
trânsito do paradigma monológico para o modelo dialógico, despontam as 
ideias do Círculo bakhtiniano. A obra do soviético e colaboradores embasam 
a tese, fornecendo uma concepção de ação moral: o ato em sua eventicidade; 
um modelo de gênese para o psiquismo humano: a consciência enquanto 
realidade sociossemiótica; e uma visão de linguagem: o discurso como produto 
verbo-axiológico. Levou-se a campo dilemas hipotéticos com a finalidade de 
fazer emergir dilemas reais: vivenciados pelos adolescentes. Assumiu-se o 
pressuposto que os dilemas reais são as principais fontes para o entendimento 
do julgamento moral e desenvolvimento moral. Nas discussões dos dilemas, 
o pesquisador fez uso de ações discursivas que visam a instaurar o discurso 
argumentativo. É explorada a dimensão epistêmica da argumentação. O discurso 
argumentativo é de natureza dialógica - pressupõe o outro - e dialética - sempre 
considera movimentos opositivos. Essas características possibilitam uma intensa 
negociação entre posições que, no discurso, estão em desacordo. Foi feita 
uma micro-análise com dois objetivos: a) rastrear processos de transformação 
de conhecimento; b) identificar a alteridade presente ao discurso moral dos 
participantes. Esses objetivos foram alcançados satisfatoriamente. Foi feita uma 
macro-análise, considerando o conjunto das discussões. Nessa etapa, de forma 
não conclusiva, os resultados sugerem um discreto avanço na internalização da 
atividade argumentativa ao longo dos encontros. Na última etapa, discute-se 
a importância da argumentação como mecanismo desenvolvimentista para os 
processos do julgamento e desenvolvimento moral. Ao final, ponderam-se os 
impactos dos resultados para o campo da educação moral.

78. DADOS GERAIS:

Adolescentes de um núcleo de assistência psicossocial: 
do conhecimento de seu universo à intervenção para a 
promoção de desenvolvimento

Autor: Fabiola Perri Venturini 

Nível: Doutorado

Tema: desenvolvimento

Instituição: USP-RP
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Área de concentração: Psicologia

Orientador: Regina Helena Lima Caldana

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Adolescência, Desvantagem econômica, Núcleo de 
assistência psicossocial, Promoção do desenvolvimento

Resumo:
Estudar a fase da vida denominada adolescência tem se mostrado de grande 
relevância, sobretudo diante da necessidade de estabelecer programas que 
visem à promoção do desenvolvimento saudável, sendo fundamental que 
se possam obter informações diretamente das populações frente às quais 
se pretende atuar. Nessa direção, o objetivo desse trabalho foi conhecer 
o universo de adolescentes que frequentavam um Núcleo de Assistência 
Psicossocial em um bairro popular de Ribeirão Preto - SP, propor e 
implementar intervenção voltada para promoção de seu desenvolvimento. A 
pesquisa constituiu-se em um estudo transversal, qualitativo, desenvolvido 
na modalidade de uma investigação-ação e que foi planejada a partir 
do Modelo Bioecológico do Desenvolvimento Humano, que enfatiza a 
necessidade do estudo do desenvolvimento no contexto. O trabalho foi 
constituído de duas fases. A fase 1 teve por objetivo a investigação de como 
são percebidos os contextos de convivência, sendo eles: família, escola, 
amizades, bairro em que moram e o núcleo. Esta etapa da pesquisa visou 
também fazer um levantamento de necessidades a partir da ótica do próprio 
adolescente. Participaram 32 adolescentes de ambos os sexos, com idade 
entre 11 e 15 anos, que frequentam o referido núcleo no período contrário 
ao da escola. Os instrumentos para a coleta de dados foram: 1) Questionário 
Pré-A, que visa avaliar as percepções sobre família, escola e amizades, e 
2) entrevista semi-estruturada sobre os temas investigados pelo Pré-A, 
acrescentando-se as percepções sobre o bairro e o núcleo. Os resultados 
mostraram que a percepção desses ambientes é de maneira geral positiva. 
Um dado que se mostrou relevante foram os relatos de incômodo com as 
brigas e com os comportamentos dos colegas; além de uma visão negativa 
dos conflitos presenciados em casa. Quanto ao núcleo, consideram que 
promove mudanças nos comportamentos e cotidiano, mostrando que, para 
eles, esse espaço tem uma função positiva. Considerando-se os resultados 
obtidos foi planejada a intervenção (fase 2) que focalizou duas questões: 
a sexualidade na adolescência e o relacionamento entre pares. Nessa fase 
foram realizados encontros semanais com 15 adolescentes que participaram 
da fase 1. Os encontros foram caracterizados pelo estímulo a participação 
ativa dos adolescentes, pela proposta de uma interação positiva com e 
entre eles e pela valorização das características positivas dos participantes. 
A coleta de dados deu-se a partir de: 1) observação, 2) diário de campo, 3) 
preenchimento da Ficha de Avaliação pelos adolescentes a cada encontro 
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e 4) uma entrevista final com os participantes. Os resultados apontaram 
a melhora do relacionamento entre os adolescentes e a valorização das 
informações adquiridas sobre adolescência e sexualidade. A partir da 
análise dos resultados considerou-se que pesquisas nessa perspectiva, 
utilizando a interação positiva como instrumento de intervenção e partindo-
se das necessidades e potencialidades dos participantes, podem auxiliar 
na implementação de intervenções mais eficazes além de possibilitar 
que os indivíduos se tornem mais cientes e possam se apropriar de suas 
competências.

79. DADOS GERAIS: 

A concepção da adolescência na ótica de pais, professores 
e do próprio adolescente

Autor: Larissa Seixlack Carramaschi 

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Zelia Maria Mendes Biasoli Alves

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Adolescência, pais, professores

Resumo:
Apesar de muito estudada sob vários aspectos, ainda há pontos na 
adolescência que merecem investigação. Segundo a literatura, há uma 
preocupação de pesquisadores, profissionais e da própria família em relação 
às mudanças que os adolescentes têm sofrido. Muitas são as transformações 
sociais, políticas e morais que vêm ocorrendo de forma acentuada nos 
últimos tempos e que colocam os adolescentes frente a valores e padrões 
de comportamento mutáveis, a rápidos progressos tecnológicos. O próprio 
processo de adolescer sofre alterações, diferenciando-se do que acontecia 
em outras épocas. Isto implica em os adolescentes de hoje passarem 
por esta etapa de seu desenvolvimento num mundo completamente 
diferente daquele em que seus pais e professores cresceram, o que pode 
trazer dificuldades na compreensão desta fase e no relacionamento 
entre as gerações. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivos 
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descrever as principais semelhanças e diferenças entre as concepções de 
adolescência de pais, professores e adolescentes, as características que 
compõem o quadro das relações, a escola e o adolescente, as dificuldades 
e expectativas existentes nessa fase da vida. Para cumprir esses objetivos 
foram realizados dois estudos: o primeiro destinado ao teste de adequação 
dos instrumentos previamente elaborados para a coleta de dados; o 
segundo, a coleta de dados com a versão definitiva dos instrumentos, 
visando obter respostas às questões formuladas. O instrumento utilizado 
foi o questionário. No primeiro estudo foram selecionados, em uma escola 
privada de Ensino Médio, de classe Média, da cidade de Goiânia-GO, três 
professores, três pais e dez alunos do 1º Ano do Ensino Médio, de ambos 
sexos, convidados a participarem do projeto. Já no segundo estudo, foram 
dez professores, trinta pais e sessenta alunos de uma escola privada de 
Ensino Fundamental e Médio da cidade de Anápolis-GO. A análise de dados 
foi realizada pelo sistema quantitativo, sendo complementada por uma 
análise utilizando o método quantitativo/interpretativo. Os resultados, 
de um modo geral, mostraram que pais, professores e adolescentes 
consideram a adolescência de hoje diferente da adolescência de épocas 
anteriores, principalmente pela facilidade de acesso a informação devido 
ao avanço da tecnologia e à alteração na determinação e imposição de 
limites aos adolescentes. Além disso, consideram que a maior necessidade 
do adolescente é de família. No quadro das relações, foi possível observar 
mais características positivas do que negativas, incluindo baixos índices 
de expectativas referentes às relações. No que se refere ao diálogo dos 
pais e professores com o adolescente, pais e filhos têm mais dificuldade 
de conversar assuntos ligados à sexualidade, ao contrário do que acontece 
com os professores, que são mais solicitados para conversar sobre estes 
assuntos. A escola aparece como sendo um espaço predominante de 
aprendizagem acadêmica e transmissão de valores para a vida, em que os 
adolescentes vão aprender não somente conhecimentos específicos da 
vida escolar, mas também das outras áreas de sua vida. De uma forma geral, 
os resultados apontam para uma concepção de adolescência positiva tanto 
na ótica dos pais, quanto dos professores e do próprio adolescente.

80. DADOS GERAIS:

Da densa floresta onde menino entrei homem saí. Rito 
Iromb na formação do indivíduo wongo

Autor: Manisa Salambote Clavert

Nível: Mestrado
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Tema: Desenvolvimento

Instituição: USP 

Área de concentração: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano

Orientador: Ronilda Ribeiro

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: África Negra, Bantu (África), Etnopsicologia, Formação do 
indivíduo, Iromb, Ritos de passagem, Valores, Virtudes, Wongo

Resumo:
Nos contextos de pesquisa sobre patrimônio imaterial da humanidade e sobre 
instituições educacionais e formação do indivíduo, e desejoso de contribuir 
com subsídios para a implementação da Lei 10.639/03, defino como objetivo 
da presente investigação verificar e descrever peculiaridades educacionais 
do iromb, rito de iniciação e passagem da adolescência para a vida adulta, 
praticado pelo grupo étnico wongo, da República Democrática do Congo 
(RDC). Enfatizo seu significado sóciocultural e o quadro de valores e virtudes 
por ele privilegiado. Os dados de pesquisa advêm de fontes bibliográficas e de 
fontes orais de informação. Os informantes foram entrevistados em Bandundu 
e Kinshasa, estados da RDC, por três pesquisadores a quem supervisionei via 
telefone, Internet e correio. Do vasto universo teórico utilizado para a análise 
e interpretação dos dados destaco a contribuição de Ki-zerbo (2006), Kisimba 
(1997), Kumarer (1979), Mudiji (1989), Mungala (1999), Martinez (1989), 
Hampaté Bâ (1982) e Vansina (1982). Tendo privilegiado o tema relativo ao 
significado sóciocultural do iromb e o quadro de valores e virtudes por ele 
privilegiado, concluo que esse rito de iniciação e passagem cumpre relevante 
papel na formação de indivíduos solidários e conscientes de seus deveres e 
direitos na coletividade por eles integrada. Ao nível individual o iromb pode 
ser visto como um conjunto de recursos que têm por finalidade orientar para 
o reconhecimento dos direitos e deveres de cada indivíduo em seu grupo; 
explicitar o status e os papéis que competem a cada um e, ainda, promover 
possibilidade de acesso a formas elevadas de espiritualidade e de criatividade. 
Ao nível grupal esse rito, realizado no interior de sociedades iniciáticas, promove 
um diálogo entre as forças do destino de cada um e as exigências da vida social, 
como se a sociedade tomasse em suas mãos os destinos individuais para melhor 
realização dos propósitos pessoais e coletivos. Caracterizado por um conjunto 
de procedimentos nos quais interagem o sagrado e o profano, o iromb visa 
assegurar unidade e continuidade ao grupo.
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81. DADOS GERAIS:

Adolescer e construir projetos de vida no cenário familiar 
contemporâneo

Autor: Daniela Aparecida de Oliveira Pimenta

Nível: Mestrado

Tema: desenvolvimento

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia e Sociedade

Orientador: Maria Luisa Louro de Castro Valente

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: adolescer; projetos de vida; família; contemporaneidade; 
transmissão psíquica; psicanálise

Resumo:
O processo de adolescer traz em si a noção de mudanças, que implicam em 
reeditar e ampliar as capacidades físicas e subjetivas que a criança possuía, num 
processo evolutivo que vai levá-la a um novo papel social, sexual e afetivo. Tantas 
mudanças nem sempre transcorrem de forma pacífica para os adolescentes, 
que se vêem diante de tarefas árduas e importantes, dentre elas, construir seus 
projetos de vida, que são tracejados de caminhos que poderão trilhar ao tomar 
posse de um novo papel social - o de adulto. A problemática socioeconômica 
atual contribui para que o adolescente sinta-se mais inseguro, trazendo como 
reflexos comportamentos de desânimo e pessimismo quanto ao futuro, 
principalmente para aqueles que cursam o último ano do Ensino Médio Público. 
No entanto, nadando contra a corrente, o adolescente surge com seus projetos 
de vida, numa tentativa de se organizar, de planejar seu futuro, de estabelecer 
metas e ações que os aproximem do propósito da vida de todo ser humano: 
buscar a felicidade. Adolescer é um processo individual, mas não desconexo, já 
que toda uma rede de relações o influencia: a família, a sociedade, a cultura, a 
mídia, a comunidade escolar. Da teia de relações que cercam o adolescente, a 
família em que ele está inserido exerce papel fundamental na maneira como 
passará pelo processo de adolescer e construirá seus projetos de vida. Ao 
longo do tempo, a instituição família tem passado por transformações, muitos 
arranjos familiares são desfeitos, outros novos se formam, a família assume 
reconfigurações, os papéis se definem de outras maneiras. Não é raro que se 
ouça que as novas configurações familiares podem ser as vilãs causadoras dos 
conflitos e de marginalizações dos adolescentes, culpadas pela desorientação 
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da juventude. A fantasia de que a família de antigamente, extensa ou nuclear, 
regida por valores patriarcais, seja o modelo tradicional e ideal, contribui 
para a crença de que as famílias contemporâneas não dêem conta da criação 
dos filhos. O objetivo principal desta pesquisa se constrói a partir do desejo 
de entender como os adolescentes, quando inseridos em novos arranjos 
familiares, têm passado pelo processo de adolescer e como têm construído seus 
projetos de vida. No desenvolvimento desta pesquisa recorremos ao método 
psicanalítico para entender o processo de adolescer, bem como as vicissitudes 
do psiquismo familiar e suas influências na construção dos projetos de vida dos 
adolescentes. Conceitos, tais como a transmissão psíquica e os organizadores 
familiares, norteiam a análise dos dados que foram coletados através de dois 
procedimentos: a construção do genossociograma e a atividade projetiva: uma 
carta escrita no futuro. Por fim, com a discussão e considerações finais, esperamos 
contribuir com subsídios para a reflexão de pais, seus novos companheiros e 
de todos aqueles que se interessem em proporcionar uma família que ame, 
eduque, apóie e permita aos seus adolescentes adolescer e crescer.

82. DADOS GERAIS:

Aspectos psicológicos do adolescer com HIV/Aids: estudo 
de caso

Autor: Patricia Maria Fassina

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Vera da Rocha Resende

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: adolescer; adolescência; Aids; psicanálise

Resumo:
O presente estudo teve por objetivo compreender como adolescentes 
soropositivos que convivem com o diagnóstico de HIV/Aids desde a 
infância vivenciam seu adolescer. A Aids configurou-se no contexto mundial 
como uma doença marcada pelo preconceito e pela discriminação, em 
função dos equívocos relacionados à sua origem e forma de transmissão 
que preconizavam a existência de grupos e comportamentos de risco. O 
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advento do coquetel possibilitou um aumento no tempo e na qualidade de 
vida dos indivíduos soropositivos, incluindo as crianças contaminadas via 
transmissão vertical. Essas crianças cresceram e atualmente, encontram-
se na adolescência e aspectos como construção da identidade adulta, 
sexualidade e socialização se fazem prementes e poucos estudos dedicaram-
se a investigar os efeitos da Aids neste processo. Assim, participaram dessa 
pesquisa três adolescentes portadores de HIV/Aids, com idade de 16, 14 e 
12 anos. Esta investigação considerou duas fontes de dados: a experiência 
clínica com esses adolescentes adquirida durante os atendimentos realizados 
no Ambulatório de Aids Pediátrica do Hospital Universitário de Londrina, 
local onde a pesquisadora atua há sete anos; e entrevistas realizadas com 
os adolescentes e seus principais cuidadores com o objetivo de permitir 
a expressão de suas experiências sobre a Aids e o adolescer. A análise dos 
dados foi realizada à luz do referencial psicanalítico. Os resultados apontaram 
para a prevalência de temores frente ao preconceito e a discriminação em 
função do diagnóstico, sendo o segredo sobre ele, condição para manter 
as relações sociais. Com relação a construção da identidade adulta, a 
impossibilidade de revelação do diagnóstico fora do âmbito familiar dificulta 
o processo separação dos pais e a busca de novos objetos identificatórios, 
uma vez que o temor à rejeição é premente na vivência do adolescer dos 
entrevistados. Nesse sentido, a utilização do grupo na busca de um campo 
identificatório remete a um ideal narcísico de ser “igual” que não pode se 
realizar satisfatoriamente, significando um ataque ao sentimento de auto-
estima e segurança. A sexualidade por sua vez, ocupa posição de destaque 
nos discursos dos adolescentes e seus pais, remetendo a possibilidade 
de transmissão e não aceitação do parceiro. A Aids pode aparecer como 
conteúdo defensivo frente as novas experiências, uma vez que vincula-se a 
uma realidade factual. Dessa forma, percebeu-se que a doença configura-se 
como um elemento central e impõe uma tarefa extra ao adolescente, que 
encontra-se fragilizado em decorrência do processo do adolescer.

83. DADOS GERAIS:

As Representações sociais da adolescência e do Adolescente 
por profissionais de projeto socioambiental

Autor: Deborah Karolina Perez

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: UNESP
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Área de concentração: Psicologia

Orientador: Elizabeth Piemonte Constantino

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Adolescência; Representações Sociais; Projeto 
socioambiental

Resumo: 
A partir da prática profissional em projeto socioambiental, Broto Verde, e de 
estudos psicológicos a respeito da adolescência, objetivou-se investigar as 
representações sociais sobre a adolescência e o adolescente por profissionais que 
atuaram no programa e compreender como essas representações se articulam 
no cotidiano, além de relacioná-las ao trajeto histórico desse programa. Tratou-se 
de um estudo de caso de caráter qualitativo cujo referencial fundamentou-se na 
Teoria de Representações Sociais. A população alvo consistiu em dois grupos de 
profissionais, os responsáveis pela elaboração e os responsáveis pela execução 
das atividades do projeto. A análise e discussão dos dados obtidos indicaram 
de modo geral que houve diferenção nas representações entre os profissionais 
de ambos os grupos. Os que executam possuem uma representação abstrata 
e universal da adolescência, definem o adolescente de forma negativa, pela 
carência e pela falta. Os profissionais da elaboração possuem uma representação 
mais contextualizada, o veem de maneira mais positiva e afirmam que seu 
desenvolvimento se da nas relações que ele estabelece.

84. DADOS GERAIS: 

Representação Social de Juventude para Jovens Negros em 
Bairros Populares de Vitória-ES 

Autor: Beatriz Baptista Tesche

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Cristina Smith Menandro

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Representação social, juventude negra, comunidade, 
cultura.
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Resumo:
Tendo como base a Teoria das Representações Sociais proposta por Serge 
Moscovici, o presente trabalho busca conhecer a representação social de 
juventude negra para jovens negros moradores em bairro com maioria 
populacional preta ou parda, bairros esses que tenha uma produção cultural 
com base na cultura afro-brasileira. Especificamente identificamos os espaços 
de convivência juvenil nos bairros estudados e a forma de participação dos 
jovens nestes espaços, analisamos a relação entre produção cultural negra e 
elementos de representação social de ser jovem. E investigamos a relação entre 
a representação social de jovem negro e a representação social de jovens em 
geral. Nossa hipótese é que nos bairros onde a cultura negra é produzida e 
reproduzida amplamente, os jovens apresentam essa cultura no centro de suas 
representações sociais de juventude. Foram entrevistados 12 jovens de 19 a 28 
anos, seis dos sexo masculino e seis do sexo feminino, residentes nos bairros de 
Fonte Grande ou Piedade em Vitória / ES. As entrevistas seguiram um roteiro 
semi-estruturado com dois blocos temáticos, um sobre adolescência e juventude 
do entrevistado e outro sobre a comunidade e participação dos jovens, além de 
questões sócio-econômicas. Os resultados indicaram que a representação social 
dos participantes sobre juventude negra é liberdade com responsabilidade, 
trabalho e resistência ao preconceito racial. Homens e mulheres tiveram a 
mesma representação social sobre juventude, mas tiveram resultados diferentes 
ao articularmos a representação social de juventude com a representação social 
de gênero. Uma segunda representação social foi identificada e corresponde 
a representação que os participantes acreditam que a sociedade tem deles, e 
da população negra em geral, como bandidos em potencial, perigosos e sujos. 
Para manter uma representação social positiva da população jovem negra, os 
participantes recorrem a rede cultural dos bairros, onde novas concepções 
podem ser produzidas e onde podem fortalecer-se para enfrentar o preconceito 
e o estereótipo.

85. DADOS GERAIS:

Adolescência: De que crise estamos falando?

Autor: Geison Fernando V. de Araujo Campos

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento

Instituição: PUC-SP 

Área de concentração: Psicologia Social

Orientador: Raul Albino Pacheco Filho
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Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Adolescência, adolescente, sujeito, indivíduo, psicanálise, 
psicologia social e sociedade.

Resumo:
Este estudo teórico empreende uma reflexão sobre o que é chamado de crise 
de identidade do adolescente ou crise da adolescência. Para tal, revisita teorias 
sobre a adolescência consideradas ‘tradicionais’, por terem se tornado referências 
sobre este tema e por compreenderem as dimensões de indivíduo e sociedade 
como que estabelecidos num par de eixos em oposição. As teorias analisadas 
são apresentadas em dois eixos: 1) teorias de orientação psicanalítica, tais quais 
as de Erikson (1987), Knobel (1992) e Aberastury (1992), que dão primazia aos 
elementos biológicos, como fatores desencadeantes da crise da adolescência; 
e, 2) teorias de orientação sociológica, como as de Groppo (2000) e Santos 
(1996), que explicam a crise a partir das mudanças sociais e históricas. A análise 
sobre a chamada crise da adolescência, empreendida nesta pesquisa, privilegia 
a compreensão da constituição dos conceitos de indivíduo e sociedade, 
mostrando que esta oposição não é um dado natural, mas sim um processo 
histórico. Apresentamos a possibilidade de compreensão da temática da crise 
da adolescência, através do conceito de sujeito, proposto por Lacan, que prevê 
uma dialética constitutiva. A adolescência é vista como parte desta dialética 
entre interno e externo, própria da constituição do sujeito: o que era recoberto 
pelos dispositivos societários (externo) passa a ser uma operação psíquica 
(interno). A crise da adolescência é muito mais consequência das exigências 
subjetivas postas em movimento pelos conflitos e contradições da sociedade, 
de que modificações próprias do corpo biológico.

86. DADOS GERAIS:

Crepúsculo do adolescer: a literatura como espaço de 
construção subjetiva na passagem do laço familiar para o 
laço social

Autor: Carla Renata Braga de Souza

Nível: Mestrado

Tema: subjetividade

Instituição: UNIFOR

Área de concentração: Psicologia
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Orientador: Leônia Cavalcante Teixeira 

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Adolescência. Psicanálise. Narrativa. Saga Crepúsculo. 
Interdisciplinaridade.

Resumo:
Esta pesquisa tem por objetivo primordial a articulação entre o adolescer e a 
Saga Crepúsculo. Trabalhamos com o pressuposto de que a Saga traz elementos 
em sua narrativa, aos quais dão subsídios para pensá-la como uma metáfora 
do adolescer. Passamos pela teorização freudiana a respeito da adolescência, 
adotando, mais precisamente, o conceito de passagem adolescente, pensando 
este momento lógico, no qual o sujeito se move em direção às transformações 
subjetivas requeridas para a saída do laço familiar para o laço social. A relação 
entre o adolescente e a literatura está na origem desta pesquisa. A esse respeito, 
destacamos a literatura como uma possibilidade para a constituição subjetiva, 
esta através da reformulação da identificação e dos ideais para o adolescente. 
Para isso, a dissertação é composta de três eixos, nos quais discutimos a respeito: 
da construção do conceito adolescente na psicanálise, a partir da irrupção 
do real do corpo e das transformações psíquicas do sujeito perante perdas e 
reconstruções; da proximidade entre o adolescente e o vampiro, trazendo 
uma exposição a respeito da Saga Crepúsculo e uma breve articulação entre o 
adolescente e o herói; por fim, propomos uma reflexão sobre questões essenciais 
da adolescência: o processo subjetivo que move o sujeito em sua saída de casa, 
através da resignificação do olhar parental e da promessa de completude, em 
articulação com passagens da narrativa da Saga Crepúsculo. 

87. DADOS GERAIS:

Adolescentes: (des)amparo e vida psíquica

Autor: Francy Ribeiro Moreira

Nível: Mestrado

Tema: Desenvolvimento 

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Mario Sérgio Vasconcelos

Ano da defesa: 2009
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Palavras-chave: adolescentes; adolescência; projetos sociais; psicanálise; 
juventude.

Resumo: 
A presente pesquisa é um estudo sobre os adolescentes inscritos no Projeto 
Legião Mirim, na cidade de Assis – SP, implantado por uma entidade filantrópica 
que tem por finalidade principal encaminhar jovens de nível econômico 
desfavorecido para o primeiro emprego. Objetivamos, basicamente, 
compreender o que tais indivíduos pensam sobre a adolescência, sobre as 
perspectivas em relação ao futuro e identificar quais os principais valores 
destacados por esses adolescentes. As razões que nos levaram a propor 
essa investigação dizem respeito ao fato de, como psicóloga, termos 
desenvolvido atividades com os adolescentes inseridos no “Projeto”. Trata-
se de uma pesquisa qualitativa, na qual fizemos uso de entrevistas semi-
estruturadas com 06 adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 14 e 
18 anos, com nível econômico desfavorecido, independentemente do grau 
de escolaridade e com diferentes credos religiosos. Como referencial teórico 
e metodológico, utilizamos autores de orientação psicanalítica, como Freud, 
Birman, Calligaris, Costa, Figueiredo, Herrmann, Mezan, Outeiral, entre outros. 
Os dados das entrevistas foram analisados no sentido de compreender o 
significado da fala dos sujeitos estudados. Concluímos que os adolescentes 
concebem a adolescência como uma fase de transição entre o ser criança e 
o adulto, onde solicitam tempo e apoio dos adultos nesse período. O Projeto 
é importante em suas vidas porque além de oferecer emprego para os mais 
carentes, os jovens encontraram um local para fazer cursos, adquirir novos 
conhecimentos e novas formas de relação afetiva. Eles destacaram valores 
como o estudo, a relação familiar, a amizade, a justiça, a honestidade e a 
preocupação com o futuro da sociedade. A maioria dos adolescentes percebe 
o futuro diretamente ligado ao estudo, a uma profissão.

88. DADOS GERAIS:

O duplo mal-estar do jovem contemporâneo

Autor: Leila Maria Venceslau Rodrigues da Cunha

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica
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Orientador: Renato Mezan

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: adolescência, mal-estar, figuras parentais.

Resumo:
Esse trabalho problematiza o contexto da adolescência contemporânea. Discute 
dois vértices que fazem parte da vida do adolescente nos dias de hoje: o fato 
inerente de seu desenvolvimento que implica em mudanças bio-psicossociais; e 
o fato de conviver com uma sociedade que também está passando por alterações 
que a conduzem a um desequilíbrio. Ambos interagem provocando novos 
sofrimentos e desajustes que precisam ser identificados e analisados para ações 
de cuidado que diminuam o desamparo sentido pelo adolescente. O diálogo 
entre teóricos e a poesia – Auto-retrato conduz à conceituação. São discutidos 
cinco casos clínicos e duas oficinas de educação em saúde para trabalhar as 
questões propostas no estudo. Os mitos são trazidos para referendar o caráter 
de universalidade para algumas experiências dos adolescentes, suas famílias e 
seus grupos. Identificam-se novas configurações familiares que implicam em 
mudanças significativas em sua estrutura, funcionalidade e dinâmica oferecem 
um diferente contexto de formação para as crianças e adolescentes. As famílias 
e a sociedade querem um jovem amadurecido e pronto para fazer suas escolhas 
e responsabilizarem-se por elas, mas não aceitam perder as crianças que tinham 
sobre seu domínio. O duplo mal-estar se configura quando o adolescente não 
consegue lidar com as perdas, frustrações e a dor porque não aprendeu durante 
sua vida; e não recebe de seu ambiente a continência necessária para garantir 
sua saúde psíquica, porque também seus cuidadores não sabem lidar com o 
sofrimento. Para atender essa demanda, faz-se necessário o fortalecimento das 
relações, com papéis e funções claros e objetivamente compartilhados.



D
RO

G
A

S

126

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

DROGAS

89. DADOS GERAIS: 

A motivação para a mudança em adolescentes usuários de 
maconha: um estudo longitudinal

Autor: Luís Fernando Zambom

Nível: Mestrado

Tema: Drogas

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Margareth da Silva Oliveira

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Adolescentes, Motivação para Mudança, Entrevista 
Motivacional e Maconha.

Resumo:
O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade 
e constitui um grave problema de saúde pública com sérias consequências 
pessoais e sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade. Assim como no 
Brasil, a maconha é a droga ilícita mais usada em todo mundo. Esse problema 
tem preocupado a sociedade e sugerido a construção de inúmeros métodos de 
combate à dependência química tais como grupos de auto-ajuda, psicoterapia, 
medicamentos, tratamentos ambulatoriais, internações, atendimento a 
família. Para alguns autores, a implicação mais importante de suas pesquisas 
foi a descoberta da necessidade de, inicialmente, acessar a motivação para 
a mudança do cliente e só então, adequar as intervenções terapêuticas ao 
estado motivacional do mesmo. Há uma tendência humana para ignorar os 
problemas, antes de reconhecer os caminhos que podem levar à resolução 
dos mesmos, sendo, desta forma creditada à motivação a força propulsora que 
move os indivíduos a um objetivo específico. Nesse contexto surgiu o Modelo 
Transteórico de Prochaska e DiClemente (1982) como importante contribuição 
para a compreensão dos fenômenos motivacionais em pacientes com 
comportamentos aditivos. O modelo descreve como prontidão para a mudança 
os estágios nos quais o indivíduo transita. Este modelo está fundamentado 
na premissa de que a mudança comportamental acontece ao longo de um 
processo, no qual as pessoas têm diversos níveis de motivação de prontidão 
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para mudar. O presente estudo visa avaliar se houve mudança no consumo 
de maconha e outras drogas e nos estágios motivação de adolescentes após, 
aproximadamente, 3 anos da participação em um programa de avaliação e 
intervenção motivacional. Esta dissertação compreende dois estudos: uma 
revisão de literatura e um estudo empírico. No primeiro estudo realizou-se uma 
revisão de artigos atuais sobre a técnica da Entrevista Motivacional em

adolescentes usuários de maconha através de buscas nas bases de dados 
Medline, Scielo, Psycinfo e EBSCO entre o período de 2004 a 2008. Os descritores 
utilizados foram Motivational Interview, Motivational Enhancement Therapy, 
Readiness to Change, Adolescentes, Marijuana, Cannabis and Drugs Use. Os 
descritores nas bases de língua portuguesa foram: Entrevista Motivacional, 
Intervenção Motivacional, Prontidão para Mudança, Adolescentes, Maconha 
e Drogas Psicoativas. Encontrou-se na literatura pesquisas, em sua maioria de 
língua inglesa, descrevendo os aspectos teóricos da Entrevista Motivacional, 
estudos de viabilidade e custo – benefício da entrevista motivacional e estudos 
de impacto e efetividade da intervenção motivacional com adolescentes 
usuários de maconha. Os dados obtidos com os diferentes tipos de estudo, 
sugerem que a Entrevista Motivacional traz benefícios importantes relacionados 
à conscientização acerca do problema de usar drogas, na diminuição dos 
padrões de uso de substância, na redução dos dias de uso por mês assim como 
de sintomas relacionados à dependência de maconha. O estudo empírico 
objetivou avaliar se houve mudança no

consumo de maconha e outras drogas e mudanças nos estágios motivacionais de 
adolescentes após aproximadamente 3 anos da participação em um programa 
de avaliação e intervenção motivacional. Foram utilizados 5 instrumentos nesse 
estudo: ficha de dados sócio-demográficos, Entrevista clínica semi-estruturada, 
elaborada segundo critérios do DSM-IV-tr (2002) para diagnóstico de Transtornos 
Disruptivos,

URICA - University of Rhode Island Change Assessment - para medir o estágio 
motivacional e Inventários de Ansiedade e de Depressão de Beck - BAI e BDI. 
A amostra foi constituída por 30 sujeitos com idades entre 16 e 22 anos, com 
escolaridade mínima da 5ª série do ensino fundamental, de uma população 
total de 102 adolescentes encaminhados pela justiça por ato infracional de uso 
de maconha para um serviço de atendimento especializado. Foi um estudo 
quantitativo, do tipo longitudinal, sendo avaliado e comparado o grupo de 
adolescentes. A avaliação foi realizada em dois momentos distintos (antes e 
depois): Avaliação Inicial (AI) realizado durante o programa de atendimento e 
intervenção, e Avaliação Final (AF) aproximadamente 3 anos após a avaliação 
inicial. Os participantes da AF (n= 30) foram divididos em 2 grupos: os que 
terminaram (n=9) o programa de avaliação e intervenção inicial (aderiu)

e os que abandonaram (n=21) o programa de avaliação e intervenção inicial 
(nãoaderiu). Os achados mostraram, na comparação entre AI e AF, que 50% dos 
adolescentes não utiliza mais a maconha atualmente. Não houve correlação 
significativa entre os estágios nos diferentes momentos de avaliação, embora 
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exista uma importante tendência relacionada ao aumento do escore do estágio 
“Ação” na AF (p= 0,006). Na manálise de interação entre AI e AF e grupos (aderiu 
e não aderiu) pode-se constatar diferenças significativas no que se refere aos 
estágios da contemplação (p= 0,004), Ação (p= 0,005) e manutenção (p= 
0,001). Este estudo conclui que existiram importantes mudanças nos estágios 
motivacionais da Pré-Contemplação, Contemplação, Ação e Manutenção 
apontando para a importância de programas de atendimentos e suas 
repercussões à longo prazo na mudança do comportamento dos adolescentes 
usuários de maconha e outras drogas.

90. DADOS GERAIS:

Habilidades sociais em adolescentes usuários de maconha

Autor: Marcia Fortes Wagner

Nível: Mestrado

Tema: Drogas

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Margareth da Silva Oliveira

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: habilidades sociais; adolescentes; maconha.

Resumo:
O uso de drogas é um fenômeno que ocorre com muita frequência na 
adolescência, por ser um período de maior vulnerabilidade, no qual o indivíduo 
ainda não desenvolveu de forma adequada algumas habilidades. Como é uma 
etapa do desenvolvimento que envolve adaptações e mudanças, pode propiciar 
o surgimento de transtornos psicológicos, comportamentais e sociais, entre os 
quais, o transtorno por uso de substâncias. Entre as drogas ilícitas, a maconha é 
a mais usada, aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas e com maior uso por 
adolescentes do sexo masculino. Nos transtornos por uso de maconha, podem 
existir déficits em habilidades sociais sob a forma de baixa competência social 
e dificuldades específicas, como enfrentamento de situações de risco à auto-
estima e resolução de problemas. O objetivo dessa dissertação é contribuir para 
o conhecimento científico a partir da compreensão dos comportamentos de 
interação social em nossa realidade, com a proposta de verificar a associação 
entre as habilidades sociais em adolescentes com abuso ou dependência de 



D
RO

G
A

S

129

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

maconha com as habilidades sociais de adolescentes sem uso de maconha. 
Esta dissertação compreende dois artigos, sendo um de revisão teórica e 
um empírico. No artigo teórico realizou-se uma revisão de estudos sobre as 
habilidades sociais em adolescentes usuários de maconha, através de buscas nas 
bases de dados Pschynfo, Web of Science, Cochrane Library, Proquest, Medline e 
Lilacs, entre 1996 e 2006. Os descritores utilizados foram social skills, social skills 
training, social competence, assertiveness, adolescents, teeenagers, substance 
abuse, drugs abuse, cannabis e marijuana. Nas bases de língua portuguesa, 
os descritores foram habilidades sociais, treinamento em habilidades sociais, 
assertividade, adolescentes, abuso de substâncias, drogas e maconha. Também 
foram analisados livros e artigos que não se encontravam nas referências das 
fontes indexadas. Encontrou-se na literatura estudos, em sua maioria de língua 
inglesa, apontando a existência de déficits, principalmente a dificuldade em 
resistir às drogas e dizer não, além de concluir que a construção de habilidades 
de resistência ao oferecimento de drogas, a auto-eficácia e o estímulo à 
capacidade de tomada de decisões, pode reduzir o uso de substâncias. Poucos 
estudos brasileiros foram encontrados abordando esta temática. O segundo 
artigo, empírico, objetivou avaliar as habilidades sociais de adolescentes 
usuários de maconha e comparar seu desempenho com não usuários de 
maconha, a fim de identificar se há ou não maior déficit nas habilidades sociais 
no grupo de usuários. Os instrumentos utilizados foram: ficha de dados sócio-
demográficos, entrevista clínica estruturada, baseada nos critérios do DSM-
IV; Inventário de Habilidades Sociais – IHS; Screening Cognitivo do WISC-III e 
do WAIS-III e Inventários de Ansiedade e de Depressão de Beck - BAI e BDI. A 
amostra total constituiu-se de 98 adolescentes, subdividida em dois grupos, 49 
usuários de maconha e 49 não usuários de maconha, com idades entre 15 e 22 
anos, e escolaridade mínima de 5ª série do Ensino Fundamental. Foi um estudo 
quantitativo, transversal, observacional, de comparação entre dois grupos: 
usuários de maconha e não usuários de maconha. Os resultados mostraram 
diferenças significativas no screening cognitivo e na avaliação da presença de 
sintomas de ansiedade e depressão, com maiores prejuízos no grupo de usuários 
de maconha. Os achados finais apontam que não houve diferenças estatísticas 
significativas no escore geral do IHS entre o grupo de usuários e não usuários, 
mas foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em relação a 
dois dos cinco fatores do IHS. O grupo de usuários de maconha apresentou um 
desempenho mais prejudicado no Fator 4, Auto-exposição a desconhecidos 
ou a situações novas e no Fator 5, Autocontrole da agressividade a situações 
aversivas. Conclui-se com esse estudo que adolescentes usuários de maconha 
apresentam mais prejuízos nas habilidades que adolescentes não usuários de 
maconha.
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91. DADOS GERAIS:

Sintomas depressivos em adolescentes usuários e não 
usuários de maconha

Autor: Tânia Moraes Ramos Andrade

Nível: Mestrado

Tema: Drogas

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Irani Iracema de Lima Argimon

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: sintomas depressivos, depressão, adolescência, cannabis, 
substâncias psicoativas.

Resumo:
A adolescência é uma fase marcada por mudanças físicas e psicológicas, 
sendo um momento propício ao surgimento de transtornos psicológicos. O 
interesse pelo estudo da depressão na adolescência é recente e tem chamado 
a atenção de alguns pesquisadores devido a sua elevada prevalência e os 
riscos com o uso de substâncias psicoativas. Com o objetivo de estudar a 
temática: associação entre sintomas depressivos e uso na vida de cannabis, 
foi elaborada esta dissertação que está composta por dois artigos, sendo um 
de revisão teórica e outro empírico. No artigo teórico foi realizada, através de 
revisão sistemática, a análise dos artigos indexados localizados nos sistemas 
Medline, PsycInfo, ProQuest, Web of Science e Lilacs, entre 2000 e 2005, usando 
os descritores: depressive symptoms, adolescence, teenager, cannabis. Foram 
revisados 80 abstracts, tendo sido selecionados 36 artigos completos, sendo 
incluídos os 9 artigos que tratavam de sintomas depressivos ou depressão e 
o uso ou dependência de cannabis em adolescentes. A maioria dos estudos 
afirma existir uma associação entre sintomas depressivos e o uso de cannabis 
na adolescência, cabe salientar que esta associação é mais frequente no uso 
precoce e regular de cannabis. Tendo em vista estes achados é importante estas 
variáveis serem investigadas na prática clínica quando se atende esta clientela. 
O segundo artigo, empírico, responde ao projeto que deu origem a esta 
dissertação, que objetivou verificar a associação entre os sintomas depressivos e 
uso na vida de substâncias psicoativas em adolescentes. Trata-se de um estudo 
de delineamento transversal, com amostra por conveniência. Participaram 706 
adolescentes entre 15 à 22 anos de idade, de uma escola pública e uma escola 
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privada de Porto Alegre-RS. Os instrumentos utilizados foram uma Ficha de 
Dados Sociodemográficos que investiga também hábitos, desempenho escolar 
e uso de substâncias psicoativas e o Inventário de Depressão de Beck (BDI). Os 
resultados indicaram a existência de 28% de sintomas depressivos na amostra. 
As meninas tiveram escores mais altos que os meninos. Os adolescentes que 
fizeram uso na vida de álcool, tabaco e cocaína apresentaram mais sintomas 
depressivos, havendo uma associação entre sintomas depressivos e o uso destas 
substâncias psicoativas.

92. DADOS GERAIS:

Um estudo sobre a drogadição como problema relativo a 
falhas na fase da transicionalidade

Autor: Lucas Cortelleti Uchôa

Nível: Mestrado

Tema: Drogas

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Leopoldo Fulgencio

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: drogadição, Winnicott, transicionalidade, integração, si 
mesmo. 

Resumo:
Este trabalho pretende analisar a questão da drogadição como problema 
relacionado a falhas na fase da transicionalidade, tal como sugere Winnicott 
em seu artigo “Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais”. Considerando 
que o fenômeno da transicionalidade diz respeito tanto à separação como 
à integração do mundo subjetivo com o mundo objetivamente percebido, 
trata-se de analisar não só as falhas ambientais que podem ocorrer na fase da 
transicionalidade e que poderiam contribuir para o surgimento da drogadição 
em data mais tardia, mas também a interpretação de que a drogadição pode 
corresponder a uma tentativa de experienciar este estado de união-separação 
como uma busca de integração de si mesmo.
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93. DADOS GERAIS: 

Todo Vagabundo é Maconheiro, mas nem todo Maconheiro 
é Vagabundo’. Um Estudo com Consumidores Estáveis de 
Maconha.

Autor: Francisco de Assis Lima Filho

Nível: Mestrado

Tema: drogas

Instituição: UFES 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Cristina Smith Menandro

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Consumidor regular e representações sociais.

Resumo:
A maconha é substância psicoativa mais consumida em todo o mundo. 
A literatura científica sobre maconha enfoca principalmente efeitos 
farmacológicos ocasionados, estratégias de prevenção, políticas públicas 
para consumidores de drogas e consumidores abusivos. Apenas um 
pequeno número de estudos dedica-se a investigar aspectos psicossociais 
sobre o consumo, assim como valores e práticas de consumidores de 
maconha socialmente integrados. A partir dessa lacuna, procuramos 
investigar o consumo de maconha por sujeitos socialmente integrados, 
bem como suas representações sociais de maconha. Desenvolvemos 
estudo qualitativo com 10 consumidores estáveis de maconha, todos do 
sexo masculino, com idades de 20 a 32 anos. Para a coleta de dados foi 
utilizada entrevista com base em roteiro semi-estruturado. Para análise 
dos dados, utilizamos método com base fenomenológica juntamente com 
análise de conteúdo. Os principais resultados mostram: a identificação dos 
sujeitos a um padrão de consumo não associado a práticas abusivas, sendo 
justificado através do cumprimento de obrigações sociais e observância 
de controles sociais; a identificação e aproximação desses consumidores 
com a realidade social de não-consumidores drogas; a importância da 
ressignificação, por parte dos sujeitos, das informações sobre maconha 
inicialmente fornecidas por parte de instituições sociais (família, escola, 
religião) para o estabelecimento da regularidade no consumo; o padrão 
de consumo de maconha e a sua percepção pelos consumidores não está 
baseado somente em paradigmas médicos, legais - outras lógicas não 
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quantificáveis são utilizadas na auto-classificação e levam em conta aspectos 
subjetivos, situações de consumo, atividades que serão desempenhadas, 
disponibilidade para consumir, entre outros; as representações sociais de 
maconha presentes nos discursos dos sujeitos expressam a desmistificação 
de seus efeitos, sua ligação com o prazer e seu caráter natural. Concluímos 
que a investigação dos conhecimentos ou da percepção dos consumidores 
de maconha sobre a própria prática de consumo permite compreender 
esse fenômeno de modo menos fragmentado. 

94. DADOS GERAIS:

As tramas empedradas de uma psicopatologia juvenil

Autor: Mateus Freitas Cunda

Nível: Mestrado

Tema: drogas

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia Social e Institucional

Orientador: Silva, Rosane Azevedo Neves da

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: crack, internações psiquiátricas, campanhas publicitárias.

Resumo:
Esta dissertação trata sobre o cenário de usos e abusos de crack que impregna 
os meios midiáticos e a atual psicopatologia juvenil brasileira. A análise parte da 
construção de uma cena de pedras, com a caracterização dos atores envolvidos e 
da trama entre eles. O objetivo é desempedrar o cenário epidêmico estabelecido, 
identificando os conceitos, histórias e estórias que, dispersamente, solidificam a 
questão. Sobretudo, intentamos suspender os nomes e as verdades ficcionais 
que preenchem o sujeito-objeto dessa cena e que, de modo contundente, o 
fazem desaparecer num circuito de exclusão.
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95. DADOS GERAIS:

Viés atencional em jovens fumantes

Autor: Fernanda Machado Lopes

Nível: Mestrado

Tema: Drogas

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lisiane Bizarro

Ano da defesa: 2009

Palavras- chave: tabagismo, atenção, nicotina, visual probe task.

Resumo:
A tendência de fumantes a direcionar sua atenção para estímulos associados 
ao cigarro é chamada viés atencional (VA). Uma revisão da literatura (2000-
2008) indicou que o VA em fumantes pode operar durante todo o processo da 
atenção, sem um consenso sobre o papel da severidade da dependência. Uma 
tarefa experimental de atenção visual foi desenvolvida para investigar o VA 
em fumantes. Os participantes (47 fumantes, 50 não fumantes) responderam 
ao teste de Fagerström para dependência de nicotina, ao Teste de Triagem 
do Envolvimento com Álcool, Tabaco e outras Substâncias (ASSIST) e a uma 
tarefa de atenção visual. Os fumantes apresentaram maior VA para estímulos 
relacionados ao fumar, independente do estágio do processo de atenção (inicial 
ou mantida). Portanto, jovens fumantes já apresentam VA, indicando que fumar 
por poucos anos e com baixo nível de dependência altera a orientação inicial e 
a manutenção da atenção para esta classe de estímulos.

96. DADOS GERAIS

Título: A Rede de Apoio Social e Afetiva de Jovens em Situação de 
Vulnerabilidade Social e o Uso de Drogas

Autor: Letícia Graziela Costa

Nível: Mestrado

Tema: drogas 

Instituição: UFRGS 
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Área de concentração: Psicologia

Orientador: Débora Dell´Aglio

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Rede de apoio, jovens, vulnerabilidade social, uso de 
drogas

Resumo:
Esta dissertação teve o objetivo de investigar a rede de apoio em jovens brasileiros 
em situação de vulnerabilidade social e a relação com o uso de drogas, através 
de dois estudos. As análises foram feitas a partir da base de dados da Pesquisa 
Nacional sobre Fatores de Risco e Proteção da Juventude Brasileira, desenvolvida 
em sete capitais e cidades de médio porte no Brasil (Koller, Cerqueira, Santos, 
Morais & Ribeiro, 2005). Foram analisados 7316 questionários respondidos por 
jovens entre 14 e 24 anos, de nível socioeconômico baixo, de ambos os sexos. 
O primeiro estudo, de caráter exploratório inferencial, avaliou a rede de apoio 
social dos jovens, investigando família, escola, pares e comunidade. Observou-
se diferenças na percepção de rede de apoio conforme a renda e o sexo: entre 
os participantes de maior renda houve uma percepção de maior apoio da 
família, e entre os de menor renda maior percepção de apoio da comunidade; 
e as meninas apresentaram maior percepção de apoio e mais amigos na escola 
e os meninos referiram maior apoio da comunidade e mais amizades na rua 
e no bairro. O segundo estudo, também exploratório inferencial, investigou a 
relação entre a rede de apoio social e o uso de drogas. Foi identificada elevada 
incidência de uso de drogas (78,9%), com diferenças significativas de gênero, 
sendo que os meninos usavam mais álcool e drogas ilícitas. Os apoios familiar, 
escolar e da comunidade apresentaram associação significativa com o uso de 
drogas, sendo que as médias mais altas de apoio estavam associadas ao não uso 
de drogas. Entretanto, não se pode determinar a direção desta relação. Conclui-
se que a rede de apoio é um fator de proteção importante e sua relação com o 
uso de drogas entre os jovens deve ser mais bem investigada.

97. DADOS GERAIS:

Efeito da exposição a imagens relacionadas ao álcool nos 
vieses de atenção e de avaliação para o cigarro

Autor: Sílvia Mendes Cunha

Nível: Mestrado
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Tema: drogas

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lisiane Bizarro

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: alcoolismo, atenção, estudantes, tabagismo.

Resumo:
Os vieses atencional e avaliativo para imagens relacionadas ao cigarro foram 
mensurados após a exposição a imagens relacionadas ao álcool (IA) ou controle 
(IC) através de uma tarefa de atenção visual. Participaram 40 universitários de 19 
a 30 anos (M=23 anos) bebedores fumantes designados aleatoriamente para a 
condição IA ou IC. Além dos vieses, foram avaliados: beber problemático (através 
do Alcohol Use Disorders Identification Test), e severidade da dependência de 
nicotina (Questionário de Tolerância e Fagerstron). Os fumantes apresentaram 
viés atencional e avaliativo para as imagens relacionadas ao fumar. A exposição 
prévia a pistas associadas ao beber elevou o viés avaliativo (mas não o 
atencional) para imagens relacionadas ao cigarro. Observou-se alta frequência 
de bebedores problemáticos, porém, baixo grau de dependência em nicotina. 
As implicações destes resultados para a prevenção ao fumo e ao beber abusivo 
entre universitários foram discutidas.

98. DADOS GERAIS: 

Drogadicção na juventude contemporânea: a "intoxicação" 
pelo outro

Autor: Bianca Bergamo de Andrade Savietto

Nível: Doutorado

Tema: Drogas

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Teoria psicanalítica

Orientador: Marta Rezende Cardoso

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: drogadicção; família; juventude; psicanálise
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Resumo:
Nosso objetivo é investigar o fenômeno da drogadicção na juventude 
contemporânea, enfocando a confluência dessa problemática com 
elementos próprios à família na qual os jovens se desenvolvem. Analisamos, 
privilegiadamente, aspectos intrínsecos ao âmbito da família atual, que 
constituem entraves aos processos de subjetivação dos jovens, à sua caminhada 
rumo à independência, e concorrem para o estabelecimento de adicção às 
drogas. Nas famílias dos jovens toxicômanos da atualidade parece haver 
persistência de relações predominantemente narcísicas, implicando confusão 
de lugares. Examinamos especificidades do funcionamento psíquico do sujeito 
drogadicto, como a tendência radical à descarga, e falta de mobilização de forças 
para verdadeiro trabalho psíquico. Tal dinâmica está dominada pelo registro 
além do princípio de prazer, sob as forças de descarga e do desligamento, 
evidenciadas na compulsão à repetição. Sendo compulsivo, o recurso ao objeto-
droga indica envolvimento de tipo peculiar de dependência - dependência 
patológica, contrária à progressiva diferenciação entre sujeito e objeto, e 
entre instâncias psíquicas. A evacuação da excitação psíquica é buscada pelo 
compulsivo abuso de substâncias tóxicas. Porém, a tendência à descarga total 
é freada pela repetitiva utilização dessas mesmas substâncias. A busca de 
onipotência e satisfação absoluta revela dependência e desamparo, e tentativa 
paradoxal de escapar. Também exploramos tais paradoxos, dando relevo à 
dimensão de automedicação, de “autotratamento” da drogadicção. O sujeito 
toxicômano procura marcantemente abrigar-se no registro da onipotência, para 
não se esvair no nada absoluto da descarga radical. Entretanto, quanto mais o 
eu tenta se afirmar num “fechamento narcísico”, mais se faz, paradoxalmente, 
desaparecer.

99. DADOS GERAIS:

Álcool e Sociabilidade: A Farra das Adolescentes 

Autor: Debora Karla Sampaio Alves Custódio

Nível: Mestrado 

Tema: drogas 

Instituição: UFRN 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Herculano Ricardo Campos

Ano da defesa: 2009
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Palavras-chave: Adolescente do sexo feminino, Consumo de álcool, 
Sociabilidade, Psicologia Escolar

Resumo:
A experiência como psicóloga escolar permitiu perceber que expressões do 
tipo “fiquei um lixo no churrasco da turma”, “fizemos uma resenha interna só 
de meninas e ficamos todas embriagadas”, se fazem presentes de um modo 
constante nas conversas das estudantes do Ensino Fundamental e do Médio, 
sinalizando uma preocupante incidência do consumo do álcool em adolescentes 
do sexo feminino. Contudo, os estudos sobre o tema ainda não se detiveram 
na realidade agora vivenciada pelas meninas. O presente estudo teve como 
objetivo compreender aspectos da relação entre meninas e álcool, partindo do 
pressuposto de que o consumo exacerbado é expressão de rituais de iniciação 
em grupos, facilitador das relações sociais, fator de sociabilidade. Apoiou-se na 
aplicação de questionário em 1028 adolescentes do sexo feminino, com idade 
entre 12 e 18 anos, estudantes de escolas privadas de Natal, capital do estado 
do Rio Grande do Norte. Indicou que o primeiro contato com a bebida alcoólica 
tem se dado em ambientes domésticos, em companhia de pais e amigos, de 
forma bastante precoce, por volta dos 10 anos de idade, por curiosidade. Em 
relação ao consumo atual, a bebida mais consumida é a ice; o principal motivo 
que as levam a beber é “para passar o tempo”; a principal ocasião são as festas e 
elas não bebem sozinhas (93% do universo pesquisado), configurando o caráter 
socializador e recreativo do álcool. Consideram o álcool uma droga, mas não 
demonstram medo de se viciar.Os comportamentos que mais destacam nas 
amigas que bebem estão relacionados a desinibição, do tipo “ficam mais alegres” 
(40,3%) e perdem a timidez (29,4%), e atitudes de caráter moral, como “ficam 
com qualquer menino” (18,5%), ficam tontas (9,9%), ou ficam tristes (1,9%). 
Acham vulgar as meninas beberem, dependendo da quantidade, e recebem 
estímulo dos amigos para que bebam. O estudo aponta para a necessidade de 
intervenções sistemáticas da psicologia escolar, que auxiliem na prevenção e 
erradicação do problema, ao mesmo tempo que representa uma interrogação 
na formação deste profissional.

100.   DADOS GERAIS:

Redes sociais e fatores de risco e proteção para o 
envolvimento com drogas na adolescência: abordagem no 
contexto da escola
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Autor: Juliana Borges dos Santos

Nível: Mestrado

Tema: drogas

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Fátima Olivier Sudbrack

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: fatores de risco e proteção para envolvimento com drogas, 
adolescência, educador.

Resumo:
O presente estudo desenvolve um instrumento para avaliação e abordagem 
das redes sociais e dos fatores de risco e proteção para o envolvimento com 
drogas na adolescência, adequado para o uso no contexto da escola. O 
trabalho se fundamenta teórica e epistemologicamente na teoria sistêmica 
e no paradigma da complexidade, compreendendo a drogadição em uma 
perspectiva relacional, e podendo ser abordada por meio da teoria e prática de 
redes sociais. Este estudo se articula com o que prevê a legislação atual sobre 
drogas, em relação à abordagem dos fatores de risco e de proteção para a 
prevenção do envolvimento com drogas na adolescência. Foi realizado em uma 
escola da rede pública de Brasília - DF, dentro da abordagem qualitativa e da 
pesquisa participante, no contexto de um curso presencial para educadores 
dessa escola, sobre prevenção ao uso de drogas na adolescência. A metodologia 
seguiu três etapas: observação participante; desenvolvimento do instrumento 
em conjunto com os educadores e adolescentes em contexto de sala de aula; 
aplicação piloto em duas turmas de 8a série do ensino fundamental, envolvendo 
dois professores da escola que passaram por um treinamento e utilizaram a 
proposta de avaliação e abordagem, cada um em uma turma. Os resultados 
evidenciam que o instrumento desenvolvido mostrou-se compreensível 
pelos alunos e educadores; adequado ao contexto da escola; relevante para o 
autoconhecimento do adolescente e conhecimento da turma sobre os principais 
fatores de risco e proteção de envolvimento com drogas, presentes nas redes 
sociais dos adolescentes; propiciando a intervenção do educador junto à turma. 
Para tanto, observou-se a importância do educador conhecer sobre a teoria 
sistêmica e de redes sociais, a fim de que possa se apropriar desta proposta, 
indicando a capacitação e orientação direta do educador como recursos mais 
adequados à sua preparação. A partir da pesquisa, os professores puderam 
refletir sobre seu papel de educador e modificaram-se as relações entre os 
alunos da turma. As contribuições finais envolvem: construções teóricas sobre 
a especificidade dos fatores de risco e proteção à drogadição na adolescência 
e discussões sobre possibilidades, desafios e limites da proposta para o 
empoderamento do educador e alunos na prevenção da drogadição.
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101. DADOS GERAIS:

Construção de uma proposta de avaliação dos fatores de 
risco e de proteção para o uso de drogas no contexto das 
redes sociais, de adolescentes em conflito com a lei

Autor: Marília Mendes de Almeida

Nível: Mestrado

Tema: drogas 

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Fátima Olivier Sudbrack

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: adolescente, drogas, medidas socioeducativa.

Resumo:
O presente trabalho buscou construir uma entrevista estruturada com foco 
voltado para as formas de avaliação dos fatores de risco e de proteção 
de adolescentes em conflito com a lei, os contextos referentes ao uso de 
drogas e o traçado da rede social, além de mobilizar a rede socioeducativa, 
uma vez que possibilita e fomenta diálogo, construções conjuntas e facilita 
o compartilhamento de informações imprescindíveis para a elaboração de 
um plano socioeducativo a partir de dados sistematizados. Para alcançar 
estas metas foi seguido os seguintes passos metodológicos: levantamento 
na literatura dos fatores de risco e proteção para o uso de drogas e 
metodologias de prevenção para adolescentes; análise documental de 
relatórios do Projeto Fênix e elaboração de uma proposta de avaliação 
dos fatores de risco e de proteção relativos ao uso de drogas no contexto 
das medidas socioeducativas. Para a construção dessa pesquisa a partir 
de uma visão multidimensional, foi adotado como referencial teórico a 
teoria da complexidade, a perspectiva sistêmica. O processo de elaboração 
da entrevista contou com um trabalho de campo no qual participaram 
profissionais e adolescentes de medidas socioeducativas. Os profissionais 
auxiliaram o processo de construção da entrevista estruturada por meio 
de análise crítica da linguagem e aplicação piloto com adolescentes em 
cumprimento de medidas de semi-liberdade e liberdade assistida. O 
trabalho de campo possibilitou análise crítica e reformulação da entrevista 
para apresentação da proposta final. A entrevista estruturada é aqui 
entendida como forma de auxílio a ação socioeducativa na promoção da 
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saúde integral do adolescente, possibilitando conhecer o adolescente em 
suas relações e compreender a esfera de risco e de proteção relativos ao 
envolvimento com drogas.

102. DADOS GERAIS:

Caracterização de serviços de atendimento público aos 
jovens que fazem uso de drogas no município de Ribeirão 
Preto

Autor: Camila Alessandra Matias 

Nível: Mestrado

Tema: drogas 

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Rosalina Carvalho da Silva

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Atenção à Drogadição, Caracterização de serviços 
públicos, Jovens, Legislação sobre drogadição

Resumo:
Nas sociedades modernas são cada vez mais evidentes os reflexos do uso 
inadequado ou abusivo de substâncias psicoativas. Diante disso, são necessárias 
políticas públicas de atendimento, promoção de saúde e prevenção quanto à 
questão da drogadição implementadas nos municípios. Um primeiro passo 
para a compreensão das políticas públicas implementadas em nível municipal 
é a análise dos serviços existentes confrontada ao que é preconizado pela 
legislação vigente na área. Neste sentido, o presente trabalho se propôs a atingir 
os seguintes objetivos gerais: a) Caracterização dos serviços públicos de atenção 
à questão da drogadição no município de Ribeirão Preto; e b) Análise das 
Políticas Públicas, ligadas ao tema, implementadas no município. Os objetivos 
específicos para atingir os intentos deste estudo foram: a) Analisar a legislação 
brasileira, dados de documentos e relatórios referentes à atenção prevista 
na área; b) Levantar e caracterizar os serviços municipais, na área, através de 
informações obtidas junto aos responsáveis pelos mesmos; c) Levantar serviços 
detectados como necessários, insuficientes ou inexistentes no município, sob a 
ótica da legislação prevista; d) Compreender as interligações dentre os serviços, 
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bem como os fluxos de encaminhamentos de pessoas, sistemas de referências 
e contra-referências entre eles. As estratégias de coleta de dados foram as 
seguintes: pesquisa documental; entrevistas realizadas através de roteiro semi-
estruturado com profissionais responsáveis pelos serviços; registros de notas 
em diário de campo e falas fortuitas. A análise realizada triangulou os dados 
coletados mediante as múltiplas perspectivas: a) Consonâncias e inconsonâncias 
entre as fontes de dados; b) Percepções, regularidades e irregularidades de 
opiniões dos entrevistados relativos aos temas do estudo. Foi ainda permeada 
pela reflexividade e o posicionamento da pesquisadora em suas implicações 
com o tema. Com isso verificou-se que os serviços que participaram do estudo 
foram caracterizados a fim de obter conhecimento sobre as diversas formas de 
funcionamento e os documentos apresentaram a forma como deveria funcionar 
a atenção a esta demanda. Contudo, constatamos a necessidade de colocar em 
prática a teoria prevista em Lei e documentos, de forma que as atuações possam 
ser aprimoradas.

103. DADOS GERAIS:

Avaliação da qualidade de vida e uso de drogas em 
adolescentes do município de São Paulo

Autor: Miria Benincasa

Nível: Mestrado

Tema: Drogas

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Escolar e do desenvolvimento Humano

Orientador: Eda Marconi Custodio

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Adolescentes, Avaliação, Droga (uso), Qualidade de vida, 
Resiliência (psicologia)

Resumo
Os conceitos de qualidade de vida, assim como investigações a respeito do 
uso de substâncias psicoativas, estão diretamente influenciados pelo contexto 
histórico, social e cultural. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade 
de vida e uso de drogas em adolescentes matriculados no Ensino Médio do 
Município de São Paulo buscando fornecer subsídios para políticas públicas e 
privadas visando à melhoria da qualidade de vida desta população. Foram, para 
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esse fim, sorteadas 17 escolas Estaduais e cinco Particulares, compondo uma 
amostra de 2434 estudantes. Os instrumentos utilizados foram: Questionário de 
Identificação, WHOQOL-100, SF-36, Teste de Raciocínio Verbal e Questionário 
sobre uso de drogas. Para o tratamento estatístico foram realizadas Análise de 
Variância (ANOVA), o teste Pós Hoc de Tukey, cálculos de porcentagem e análise 
de Conglomerados (Cluster). Os estudantes que apresentaram maior qualidade 
de vida e maior consumo de drogas foram os representantes das classes mais 
altas e, portanto, das escolas particulares. O consumo, neste período da vida, 
ainda não causa prejuízos, mas, sim, prazer, contribuindo para um auto-relato 
de melhor qualidade de vida. Os que relataram menor uso tendem a ter melhor 
resultado em alguns domínios de qualidade de vida, são eles: Domínios: Físicos 
tanto no SF-36 quanto no WHOQOL-100; capacidade funcional (SF-36), Aspectos 
Sociais (SF-36), Estado Geral de Saúde (SF-36) e Nível de Independência 
(WHOQOL-100). Aqueles que revelaram consumo mais intenso apresentaram 
pontuações mais baixas nos domínios: Saúde Mental (SF-36), Capacidade 
Funcional (SF-36), Aspectos Físicos (SF-36 e WHOQOL- 100), Aspectos Sociais (SF-
36) e Estado Geral de Saúde (SF-36). As regiões que apresentaram maior consumo 
de droga foram a norte e a oeste. O menor consumo ficou entre as regiões Leste 
e Oeste. Algumas Diretorias de Ensino apresentaram alta qualidade de vida 
e baixo uso de drogas, foram elas Leste 1 e Sul 2. Quanto ao relacionamento 
com os pais, os que relataram relacionamento ruim com qualquer um dos 
pais, tenderam a declarar consumo mais intenso de drogas. Estudantes com iv 
características de resiliência foram encontrados e observou-se alguns aspectos 
comuns entre eles quando comparados com a amostra geral: eles fazem parte 
de ambientes com baixo índice de consumo de drogas, relatam apoio e suporte 
familiar; todos os resilientes declaram bom relacionamento com a mãe e; 
indicam auto-estima elevada. Independentemente dos riscos apresentados, 
dos problemas ou das dificuldades, a sugestão sempre está ligada a programas, 
projetos, ações, medidas que incluem a educação num sentido mais amplo, ou 
seja, a criação de programas educativos locais, que envolvam as características, 
anseios, dificuldades, potencialidades de uma determinada população. Realizar 
programas de promoção de saúde envolve o fortalecimento das capacidades 
individuais, mobilização de recursos coletivos, medidas intersetoriais (associação 
de setores educacionais com setores da saúde e comunitários), valorização da 
família (o papel do pai, da mãe, a qualidade das relações, etc.), da capacidade 
de escolha, do conhecimento, da cultura e respeito às diferenças e diversidades.
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104. DADOS GERAIS: 

Consumo de drogas: uma comparação entre dois 
levantamentos com estudantes da rede pública de ensino 
na cidade de Assis, São Paulo, em 2000 e 2010

Autor: Jair Izaías Kappann

Nível: Doutorado 

Tema: drogas

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Elizabeth Piemonte Constantino

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Drogas; Escolas; Políticas públicas; Crianças; Adolescentes

Resumo:
O consumo de drogas é um fenômeno complexo, que envolve diferentes 
dimensões da experiência humana, possuindo diversos fatores que devem 
ser levados em consideração para a sua compreensão. Os levantamentos 
epidemiológicos são importantes por fornecer dados objetivos para 
dimensionar de uma maneira mais detalhada e isenta de julgamentos de valor a 
real magnitude do consumo. Os estudos demonstram que o consumo de drogas 
precisa ser avaliado periodicamente através de pesquisas, para o planejamento 
e implementação de uma política pública em relação às drogas. Analisando o 
fenômeno das drogas à luz das definições de políticas públicas, pode-se afirmar 
que o Estado brasileiro não tem uma política pública unificada e eficiente nesta 
área. Existem projetos, programas e leis que se caracterizam como tentativas de 
estabelecer diretrizes nacionais sobre o assunto, mas ainda são medidas isoladas 
e desarticuladas. A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a prevalência 
do consumo de drogas entre os alunos das escolas da rede pública de Assis/
SP e comparar estes dados com outros obtidos no ano 2000. A metodologia 
utilizada foi a mesma aplicada pelo CEBRID em todos os seus levantamentos. 
Foram aplicados questionários anônimos de auto preenchimento em uma 
mostra representativa dos alunos da rede pública de Assis. Os maiores índices 
de consumo, considerando uso na vida, foram: álcool (65,9%) e tabaco (15,4%); 
solventes (5,6%); maconha (8,0%); tranquilizantes (4,0%); anfetamínicos (2,7%); 
cocaína (3,0%). Não foi observada diferença significativa no uso entre o sexo 
feminino (18,5%) e masculino (16,5%). Em ralação a pesquisa anterior, o consumo 
de tabaco apresentou uma queda significativa na frequência para o uso na vida. 
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Também a frequência do uso de solventes diminuiu comparando-se os dados 
aos de 2000. O consumo de cocaína, contudo, teve aumento em seu uso. O total 
de usuários de outras drogas, no entanto, permaneceu constante em relação à 
pesquisa anterior.

105. DADOS GERAIS:

A religiosidade vivenciada na recuperação de dependentes 
químicos

Autor: Márcia Maria Carvalho Luz

Nível: Mestrado

Tema: Drogas

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Mauro Martins Amatuzzi

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Religiosidade, juventude, drogadicção.

Resumo:
Trata-se de um estudo qualitativo que teve por objetivo descrever e compreender, 
a partir de depoimentos pessoais, a religiosidade vivenciada no contexto da 
recuperação de jovens em tratamento da dependência química. Foram feitas 
4 entrevistas, estas posteriormente foram escritas em forma de 4 narrativas e 
analisadas segundo o método fenomenológico. Os resultados encontrados 
permitem concluir que a fé religiosa vivenciada na recuperação de dependentes 
químicos foi importante na medida em que proporcionou esperança e ânimo 
para que os participantes deste estudo buscassem sua autonomia perante a 
drogadicção, sendo que em 3 entrevistas, a religiosidade possibilitou um sentido 
para a vida, uma nova forma de ver a si mesmo e o mundo.
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EDUCAÇÃO

106. DADOS GERAIS:

Jovens de pré-vestibulares comunitários na PUC-rio: 
experiências e táticas no convívio com a alteridade

Autor: Luciana Ferreira Barcellos

Nível: Mestrado

Tema: Educação

Instituição: PUC Rio

Área de concentração: Psicologia clínica

Orientador: Solange Jobim e Souza

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Jovens de Espaços Populares, Universidade, Modos de 
Subjetivação, Alteridade, contemporaneidade

Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo analisar a experiência atual de jovens, 
provenientes dos cursos pré-vestibulares comunitários, como estudantes 
universitários, na PUC-Rio. Através do projeto Bolsa de Ação Social, desde 
1994, a Universidade vem possibilitando a formação gratuita de jovens 
impossibilitados de custear o curso superior. Este projeto tem propiciado um 
cenário de convivência com a diferença, onde trajetórias de vida distintas 
seriam confrontadas diariamente, redimensionando valores e paradigmas. A 
pesquisa foi realizada através de entrevistas com os jovens “bolsistas” − de uma 
pluralidade de cursos e áreas do conhecimento − e da observação-itinerante. 
Optou-se por privilegiar os jovens oriundos dos cursos pré-vestibulares 
comunitários, apostando que, as propostas político-pedagógicas, de alguns 
destes cursos, promovem mudanças nas concepções e no posicionamento 
dos jovens frente ao mundo. Os autores Michel de Certeau e Mikhail Bakhtin 
serviram como referenciais de base para o desenvolvimento da pesquisa e 
para a análise do material obtido. Em um espaço estruturado em função de 
um perfil específico de alunado, estes jovens “forasteiros” criam seus próprios 
trajetos e se apropriam, criativamente, do espaço de modos particulares. 
‘Táticas’ coletivas (e/ou individuais) são utilizadas para o enfrentamento 
dos obstáculos e impasses que se colocam no cotidiano acadêmico. Se, 
de um lado, corroboram velhos paradigmas e concepções, de outro, são 
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surpreendidos e os re-significam. Os jovens afetam e são, simultaneamente, 
afetados pelo novo espaço. Constroem-se novas identidades e novos 
processos de subjetivação.

107. DADOS GERAIS:

Eventos estressores, estratégias de coping e desempenho 
escolar em adolescentes

Autor: Fernanda de Bastani Busnello

Nível: Mestrado

Tema: Educação

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia 

Orientador: Christian Haag Kristensen

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: eventos estressores; estresse; coping; adolescentes; 
aprendizagem; desempenho escolar.

Resumo:
A presente dissertação é composta de três estudos; sendo um teórico e dois 
empíricos; apresentados na forma de artigos. O artigo teórico teve como 
objetivo verificar as implicações dos eventos de vida estressores; do estresse 
e das estratégias de coping utilizadas por adolescentes na aprendizagem. 
Assim; foram explorados os aspectos ambientais; a neurobiologia do 
estresse e o papel da resiliência em circunstâncias de vida adversas. Os 
artigos empíricos tiveram natureza descritiva; com dados quantitativos; 
em um delineamento ex-post-facto; do tipo correlacional. Deste modo; 
o segundo artigo apresenta um estudo cujo objetivo foi investigar a 
associação entre eventos estressores; sintomas de estresse e desempenho 
escolar em adolescentes. Assim; verificou-se a prevalência de estresse em 
uma amostra de adolescentes; as diferenças no índice de reprovação entre 
adolescentes com e sem estresse; a associação entre os grupos de sintomas 
de estresse e o desempenho escolar. Avaliou-se; também; a frequência e o 
impacto atribuído pelos indivíduos aos eventos estressores; relacionando 
esses dados quanto às diferenças entre os sexos e em relação aos índices de 
aprovação e reprovação. No terceiro artigo foram examinadas as estratégias 
de coping utilizadas por adolescentes diante de eventos estressores. Além 
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disso; foram verificados sintomas de estresse da amostra. Os achados 
sugerem uma importante interação entre a exposição a eventos estressores; 
a manifestação de sintomas de estresse e o prejuízo no desempenho escolar.

108. DADOS GERAIS:

Sobre As Práticas De Estudo Dos Estudantes De Psicologia: 
uma cartografia da cognição contemporânea

Autor: Beatriz Sancovschi

Nível: Doutorado

Tema: Educação

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Virginia Kastrup

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: estudo, cognição contemporânea, atenção, experiência

Resumo:
Esta tese situa-se no contexto da discussão sobre as transformações pelas 
quais a cognição vem passando na contemporaneidade e tem como objetivo 
investigar as práticas de estudo dos estudantes de psicologia do município 
do Rio de Janeiro. O método adotado é o da cartografia (Deleuze e Guattari). 
Através de entrevistas realizadas com dezessete estudantes de quatro 
instituições de ensino superior construímos uma cartografia da cognição 
contemporânea. As entrevistas seguiram o modelo da técnica de explicitação 
(Vermersch). Tecida em seis capítulos, a pesquisa enfatiza as transformações 
que atingem particularmente o funcionamento da atenção. No primeiro, 
desenvolvemos a noção de práticas de estudo (Varela, Maturana, Vygotski, 
Piaget, Chartier, Foucault) No segundo, delineamos um panorama dos estudos 
sobre o estudo propondo duas orientações: o estudo como tarefa e o estudo 
como experiência (Dewey, Ronca, Rosário, Depraz, Varela, Vermersch, Larrosa). 
No terceiro, nos detivemos na análise da contemporaneidade, abordando o 
capitalismo cognitivo (Lazzarato) e a economia da atenção (Lévy, Goldhaber, 
Davenport, Beck). No quarto, trabalhamos a atenção como um processo 
cognitivo singular. Depois das contribuições da psicologia da atenção, operamos 
um deslocamento: da atenção para a aprendizagem da atenção (Kastrup). No 
quinto, analisamos as práticas de estudo dos estudantes entrevistados, o tipo 
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de atenção que produzem - atenção saltitante e sem ritmo, atenção dividida 
e atenção suficiente - e, suas repercussões sobre o estudo (James, Weil). No 
sexto, mostramos como as práticas de estudo analisadas e o tipo de atenção 
produzida não são idiossincrasias dos estudantes, mas se inserem no contexto da 
contemporaneidade (Sennett, Eherenberg, Farah, Caiafa, Larrosa). A conclusão é 
que as práticas de estudo dos estudantes de psicologia na contemporaneidade 
estão produzindo regimes atencionais singulares que concorrem para que o 
estudo como tarefa afirme-se como orientação hegemônica. Esta hegemonia, 
porém, não significa impossibilidade de experiência. A maior dificuldade é fazer 
com que a experiência ganhe consistência. Por fim, a sugestão para falarmos 
em novas formações subjetivas/cognitivas ao invés de déficit, falta ou patologia.

109. DADOS GERAIS:

Leitura e compreensão de textos na educação de jovens e 
adultos

Autor: Andréa Giglio Bottino

Nível: Doutorado

Tema: Educação

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Jane Correa

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Leitura, Escrita, Jovens, Adultos

Resumo:
A aquisição da leitura e da escrita numa sociedade letrada contribui para a 
inserção social dos indivíduos, entretanto, um dos maiores desafios da leitura 
é a compreensão do que é lido. Para promover uma boa compreensão leitora 
é necessário que o leitor utilize estratégias de leitura que envolve, contudo, 
habilidades cognitivas e metacognitivas. O presente estudo busca analisar 
a influência das habilidades de consciência metalinguística (fonológica e 
morfológica), de memória de trabalho e de nomeação automatizada rápida para 
a compreensão textual de jovens e adultos escolarizados tardiamente. Também 
investiga a relação entre a habilidade de leitura (precisão) e desempenho 
ortográfico para a compreensão textual de jovens e adultos escolarizados 
tardiamente. Adicionalmente, esta pesquisa, também busca analisar a relação 
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entre as diferentes habilidades linguístico-cognitivas e a compreensão textual 
de jovens e adultos tardiamente escolarizados acerca dos diferentes níveis 
estruturais do texto segundo a teoria proposta por van Dijk e Kintsch (1983). 
Cinquenta jovens e adultos brasileiros, alfabetizados cursando os anos finais do 
primeiro segmento do Ensino Fundamental em uma escola do Município de Cabo 
Frio participaram como voluntários da pesquisa. Todos realizaram diferentes 
tarefas de compreensão textual e de habilidades linguístico-cognitivas. Os 
resultados mostram que as habilidades metalinguísticas e sua relação com 
a compreensão textual vem se constituindo em um importante campo de 
pesquisa. Os resultados contribuem tanto para a literatura especializada 
acerca da Educação de Jovens e Adultos, quanto para pesquisa envolvendo 
os processos cognitivos relacionados ao aprendizado da leitura, dado que os 
programas de Educação de Jovens e Adultos ainda contam com um reduzido 
aparato teórico próprio de seu campo de investigação, tendo em vista que o 
Brasil ainda tem marcado na sua história milhares de analfabetos, e atualmente 
analfabetos funcionais, afetando o crescimento do Brasil.

110. DADOS GERAIS: 

Família e Escola nos Processos de Escolarização de 
Adolescentes

Autor: Vania Garcia Pinto

Nível: Mestrado

Tema: Educação

Instituição: PUC-Goiás

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Vannuzia Leal Andrade Peres

Ano da defesa: 2008

Palavras-Chave: Escolarização de Adolescentes; Desenvolvimento 
Humano, Família e Escola.

Resumo:
Este trabalho objetivou identificar elementos sociais e educacionais envolvidos 
com processos de escolarização de adolescentes de escola pública, e descrever 
os significados desses processos para suas famílias. Com base na teoria 
histórico-cultural de Vygotsky, buscou-se atingir estes objetivos a partir da 
análise e interpretação das histórias das famílias e de seu envolvimento no 
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contexto escolar de seus filhos. Participaram desta pesquisa 4 (quatro) famílias 
de alunos da escola citada. O instrumento utilizado foi a entrevista, realizada 
nas residências das famílias participantes. Os resultados mostraram que todas 
as famílias, embora com dificuldades de subsistência, fazem questão de manter 
os filhos na escola. Pais e mães são responsáveis pelo sustento familiar e figuram 
como parte integrante do processo de escolarização. É possível considerar que é 
por meio das interações com a escola que as famílias constroem os significados 
de sua inserção nos processos de desenvolvimento de seus filhos adolescentes. 
A escola não é a única responsável pela formação do ser humano, por isso esta 
pesquisa sugere o alcance deste projeto para contribuir com novas metodologias 
de investigação envolvendo profissionais, alunos e famílias.

111. DADOS GERAIS:

Adolescência em camadas populares: impactos da trama 
escolar na construção de projetos de vida

Autor: Maria do Carmo Souza 

Nível: Mestrado

Tema: Educação

Instituição: PUC Minas

Área de concentração: Processos de subjetivação 

Orientador: Maria Ignez Costa Moreira

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Adolescência em camadas populares. Trama escolar. 
Projetos de vida. Trabalho. Psicologia sócio-histórica.

Resumo:
Nesta dissertação, discutimos a adolescência em camadas populares e os 
impactos da trama escolar na construção de seus projetos de vida, sob a 
perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica. Para os procedimentos da pesquisa 
utilizamos uma tríade instrumental composta de análise documental, 
entrevistas semi-estruturadas e grupo focal com um grupo de adolescentes, 
alunos e ex-alunos da Escola Municipal Luiz Gonzaga Júnior, localizada na Vila 
Santa Rita, Regional Barreiro, Belo Horizonte. Todos os passos deste trabalho 
visaram compreender os significados e sentidos construídos pelos adolescentes 
na lida com a trama escolar, considerada nesta dissertação, como um conjunto 
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de relações estabelecidas no interior da escola, sendo, pois, dialética e 
historicamente construída. Para a composição desta trama, todos os atores 
envolvidos no contexto escolar participam, sofrendo e causando nela impactos 
diversos. No decorrer da pesquisa, além de construímos o conceito de trama 
escolar, aprofundamos a temática da adolescência contemporânea inserida nas 
camadas populares, pautando-nos sempre em Vygotsky. Relacionamos o mundo 
do trabalho na atualidade e suas consequências com a construção dos projetos 
de vida dos adolescentes inseridos nas camadas populares. Os resultados da 
pesquisa mostraram que todas as vivências no interior da trama escolar servem 
de suporte para a construção de sentidos que serão ressignificados de forma 
singular nos projetos de vida dos adolescentes inseridos nas camadas populares. 
Entretanto, o impacto da trama escolar não é ilimitado nem o único, pois 
referenciadores externos como família, igrejas e vizinhança também participam 
desta construção que é ao mesmo tempo particular e coletiva.

112. DADOS GERAIS:

Estudo preliminar sobre as percepções de estudantes da 
rede privada sobre suas condições de vida

Autor: Michelle Poli Biason 

Nível: Mestrado

Tema: Educação

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Raquel Souza Lobo Guzzo

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Psicologia, psicologia escolar, educação e adolescência

Resumo:
Este projeto nasceu da necessidade da pesquisadora de compreender melhor 
a desigualdade social, mais especificamente a desigualdade social que ocorre 
na educação. A educação no capitalismo denuncia as desigualdades sociais 
da vida neste sistema, principalmente com a escola pública e privada. Para 
que essa realidade se modifique é necessário que a educação seja utilizada 
não como forma de alienação e sim de transformação. Para que essa mudança 
ocorra, é necessário que este adolescente passe por um processo de tomada 
de consciência. O psicólogo escolar, por sua vez, deve possuir um papel de 
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transformação social, sendo de suma importância neste processo. O cenário da 
pesquisa é uma Instituição Privada de Ensino, situada na região leste da cidade 
de Campinas. Os participantes são alunos maiores de 18 anos matriculados no 
Curso Preparatório para Vestibular desta Instituição. O objetivo da pesquisa 
é conhecer a percepção que os adolescentes que estudam nesta Instituição 
Privada possuem em relação às suas condições de vida. Nesta pesquisa seguimos 
a perspectiva da pesquisa qualitativa, norteada pela psicologia histórico – 
cultural. Os dados foram obtidos através da aplicação de um questionário, o qual 
continha duas partes: uma de identificação e dimensão socioeconômica e outra 
contendo questões que possibilitassem alcançar os objetivos da pesquisa. A 
pesquisa demonstrou que a maioria dos participantes percebe que possui boas 
condições de vida e de moradia, mas também mostra que são individualistas, 
alheios aos problemas sociais.

113. DADOS GERAIS:

O processo de afiliação emocional entre estudantes do 
Programa Permanecer da UFBA

Autor: Matheus Batalha Nery 

Nível: Doutorado

Tema: Educação 

Instituição: UFBA

Área de concentração: Desenvolvimento.

Orientador: Sônia Maria Rocha Sampaio.

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Afiliação Emocional, Juventude, Universidade Pública, 
Educação Superior e Vida Universitária.

Resumo:
O processo de modificação nas formas de atuação das universidades 
públicas, a partir da inclusão de programas de Ações Afirmativas, tem 
alterado o cotidiano dos seus estudantes e suscitado muito debate. No 
centro desse processo estão os jovens que chegam a estas instituições. 
Ao ingressarem, alguns estudantes vivenciam dificuldades de adaptação 
ao ensino superior. Este estudo tomou o Programa Permanecer, principal 
programa de auxilio à permanência aos estudantes de origem popular 
da Universidade Federal da Bahia, como campo de estudos. Seu principal 
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objetivo foi investigar a existência de uma dimensão emocional para o 
conceito de afiliação estudantil, que entende que a permanência dos 
estudantes nas universidades depende da aquisição de competências 
relacionadas às regras acadêmicas e institucionais, que devem ser 
adquiridas ainda no primeiro ano de estudo no ensino superior. O “tornar-
se estudante” toma lugar central nesta discussão, considerando-se que 
a permanência nas universidades brasileiras é um fenômeno permeado 
pela desigualdade social. O estudo encontrou sustentação teórica no 
Interacionismo Simbólico e na Etnometodologia e teve um delineamento 
metodológico inspirado nos pressupostos pra pesquisa empírica da Escola 
de Chicago. Os dados coletados foram organizados em dois grupos. No 
primeiro, são analisados os resultados obtidos através da metodologia 
survey, com 252 estudantes que pertenciam ao referido programa no 
biênio 2008/2009. O objetivo foi traçar um perfil sociodemografico 
desses estudantes, além de elencar as suas principais dificuldades para 
permanência: problemas de acesso ao material didático, para se alimentar 
adequadamente durante o período de aula e insuficiência de recursos 
para locomover-se na cidade. O segundo grupo de dados envolveu uma 
estratégia de coleta qualitativa, em que foram realizadas visitas a projetos do 
Programa Permanecer. A partir dos encontros, foram realizadas entrevistas 
em profundidade com os estudantes que aceitaram participar do estudo. 
Os resultados demonstraram que a dimensão emocional atua como um 
elemento psicológico importante para a integração dos estudantes na vida 
universitária. Ela é o momento em que ele reconhece que os benefícios de 
ser parte deste ambiente são positivos, trazem estabilidade emocional e 
possibilitam uma perspectiva para o futuro, permitindo que o elemento 
“ser estudante universitário” se integre ao ser jovem.

114. DADOS GERAIS:

Caminhos universitários: a permanência de estudantes de 
origem popular em cursos de alto prestígio

Autor: Ava da Silva Carneiro 

Nível: Mestrado

Tema: Educação

Instituição: UFBA 

Área de concentração: Infância e contextos culturais. 

Orientador: Sônia Maria Rocha Sampaio.
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Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: vida universitária, educação superior, juventude, ações 
afirmativas

Resumo:
A entrada na vida universitária é uma transição típica de uma pequena parcela 
da juventude brasileira, marcada pela euforia de uma conquista, a aprovação 
no vestibular, e seguida por uma série de acomodações. O estudante deve 
rapidamente adaptar-se a um universo educacional bem diferente da instituição 
escolar: ele não terá aulas apenas em uma sala, mas em várias, muitas vezes 
em prédios diferentes, será responsável por sua matrícula e por providenciar 
materiais para estudo, terá que estabelecer novas relações em uma turma de 
calouros desconhecidos etc. Estas transições são impostas a todos os estudantes, 
sejam eles oriundos de escolas públicas ou particulares, no entanto, para os 
estudantes de origem popular, o ingresso na universidade pode vir acompanhado 
de algumas situações adversas decorrentes da sua própria condição de vida. 
Este estudo teve como objetivo principal investigar aspectos da formação 
do estudante universitário de origem popular, mapeando os elementos 
relacionados à sua permanência na universidade e às mudanças decorrentes 
da sua entrada no período do desenvolvimento humano definido como 
juventude. Os participantes foram quatro jovens graduandos da Universidade 
Federal da Bahia, ingressos pela política de ações afirmativas e inseridos em 
cursos historicamente considerados de alto prestígio social: Medicina, Direito, 
Engenharia e Odontologia. A abordagem ao tema foi qualitativa e adotou-se a 
perspectiva da Etnometodologia, uma vertente microssociológica que analisa 
a percepção e interpretação que as pessoas elaboram dos fenômenos sociais a 
partir do modo como elas constroem suas atividades. Para ter acesso ao cotidiano 
dessas atividades foram utilizadas as seguintes técnicas: diário de campo, 
observação participante e entrevista narrativa. As observações e entrevistas 
foram realizadas dentro e fora da universidade e o diário de campo foi utilizado 
como um espaço de registro de reflexões, ideias e estratégias da pesquisa. Os 
estudantes revelaram suas rotinas acadêmicas, descrevendo o raciocínio prático 
que envolve as ações engendradas por eles para garantir a permanência na 
educação superior. Diante dos contratempos que surgem no ofício estudantil, 
eles apresentaram compreensões e modos distintos de lidar com questões que 
envolvem a afiliação intelectual e institucional à vida acadêmica, as relações 
estabelecidas por eles com os atores universitários, as dificuldades financeiras 
decorrentes da entrada na universidade e, por fim, as estratégias de acesso às 
políticas de permanência. Desse modo, essa investigação poderá estimular 
discussões importantes para possíveis políticas de apoio ao jovem universitário, 
com propostas que garantam seu acesso, permanência e sucesso na academia.
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115. DADOS GERAIS: 

Relacionamento Professor-Aluno no Ensino Médio: A 
Perspectiva do Aluno

Autor: Marco Aurélio Togatlian

Nível: Doutorado

Tema: Educação

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Agnaldo Garcia

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Relacionamento professor-aluno, ensino médio, redação

Resumo:
O relacionamento professor-aluno ainda é uma área muito pouco investigada. 
A maior parte dos trabalhos que abordam o tema, enfatizam a Educação Infantil 
e, o que se conhece no Brasil, como Ensino Fundamental. Até este momento da 
vida escolar do aluno, o relacionamento é tido como uma das principais variáveis 
que contribuirão para o seu futuro sucesso acadêmico. Este trabalho procura 
enfatizar o relacionamento professor-aluno no Ensino Médio, porta de entrada 
para a universidade e, portanto, para futuros profissionais. Nesta fase da vida, a 
escola parece não priorizar o relacionamento dos professores com seus alunos, 
já na fase da adolescência, demonstrando todas as características conhecidas 
e exaustivamente estudadas pela literatura mundial. O principal objetivo deste 
estudo é abordar a importância entre o relacionamento professor-aluno no 
Ensino Médio, tentando apontar as convergências entre o que o aluno considera 
como importante para um bom relacionamento com seus professores e a visão 
que este mesmo aluno possui do professor “ideal”. Participaram do estudo cento 
e vinte alunos, matriculados regularmente nas três séries do Ensino Médio na 
cidade do Rio de Janeiro. Os dados foram discutidos à luz dos estudos sobre 
o relacionamento tendo a obra de Robert Hinde como referencial teórico para 
a organização e interpretação dos dados. Foram utilizados dois questionários 
idênticos com quarenta e seis questões cada um, divididas em seis dimensões 
de acordo com a proposta de Hinde para o estudo sobre relacionamentos. Um 
dos instrumentos referiu-se ao professor com o qual o aluno reconhecia ter 
o melhor relacionamento e o outro foi direcionado ao professor com o qual 
o aluno percebia possuir o pior relacionamento. Este instrumento buscou 
investigar a percepção que o aluno tem de dois professores específicos do 
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ponto de vista pessoal e profissional e aspectos do seu relacionamento com o 
professor em questão. O aluno indicou um professor com o qual considerava 
ter o pior relacionamento e um professor com o qual considerava ter o melhor 
relacionamento. Os mesmos alunos escreveram um texto entre quinze e vinte e 
cinco linhas sobre o professor ideal. A redação foi escrita após o preenchimento 
dos questionários em material fornecido ao aluno. A redação sobre “O professor 
ideal” foi utilizada para a análise qualitativa dos dados no que se referiu às 
características apontadas pelos alunos sobre o “professor ideal”. O exame das 
redações foi feita por análise de conteúdo. Ao final do estudo procurou-se 
apontar as convergências e divergências entre os questionários e as redações.

116. DADOS GERAIS:

Encontros e desencontros entre jovens e a escola: sentidos 
da experiência escolar na educação de jovens e adultos - 
EJA

Autor: Zoe Margarida Chaves Vale

Nível: Mestrado

Tema: educação

Instituição: UFMG

Área de concentração: Psicologia Social

Orientador: Cornelis Johannes Van Stralen

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Desinstitucionalização; Escola do sujeito; experiência 
escolar; lógicas de integração social, estratégica e de subjetivação; educação 
para/com os jovens

Resumo:
A investigação tem como objeto a relação dos jovens com a escola e os 
sentidos que eles próprios atribuem à sua experiência escolar. Os processos de 
desmodernização e desinstitucionalização das sociedades contemporâneas 
demandam novas funções da escola e novas desigualdades atingem, sobretudo, 
os jovens pobres de periferia urbana e de camadas populares. Estes se vêem 
obrigados a procurar alternativas educacionais como os cursos supletivos 
noturnos, ou interrompem seus estudos, gerando um círculo vicioso entre 
fracasso escolar e abandono do ensino regular. Os sujeitos foram os alunos 
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jovens entre 15 e 27 anos, da modalidade de ensino noturno EJA - Educação 
de Jovens e Adultos - de uma escola pública municipal de Belo Horizonte, pois 
a EJA visa atender a um público cujas especificidades não são atendidas pelo 
Ensino Regular Comum nem pela Suplência do ensino público. A EJA também 
apresenta uma história de abertura a mudanças pedagógicas e de integração 
das culturas populares. Os jovens de hoje precisam construir projetos e atribuir 
uma utilidade social aos estudos técnico-científicos e investir em seus gostos 
intelectuais e interesses culturais. O intuito, portanto, foi compreender os 
sentidos desta nova experiência escolar de EJA para os jovens e investigar se 
a escola atende a estas novas demandas juvenis, uma educação para/com os 
jovens. A escola investigada permanece importante instância de socialização e, 
através de inovações na área cultural, propiciou significativas experiências de 
subjetivação aos jovens; no entanto, a função de transmissão de conhecimentos 
e de preparação de competências para o mercado de profissões se mostrou 
deficitária. Constatamos diferentes modos de relação dos jovens com a escola e de 
construção da experiência escolar, que se diferenciam em intensidade: integrada 
com subjetivação; paralela e estrategista; de adesão sem distanciamento crítico 
e de subjetivação contra a escola. A investigação em campo durou quinze 
meses de período letivo, numa frequência média de uma vez por semana, 
entre setembro de 2005 e junho de 2007. Foi utilizada a pesquisa participante: 
observações etnográficas, intervenções a partir da inserção nas atividades 
escolares extra-classe, oficinas de teatro espontâneo, entrevistas coletivas e 
individuais. Utilizamos as contribuições teóricas de TOURAINE - a perspectiva da 
Escola do Sujeito - e de DUBET - a Teoria da Experiência - que aplica as lógicas de 
ação à construção de identidades e à experiência escolar.

117. DADOS GERAIS:

Relação professor-aluno e pós-modernidade: um curto-
circuito na transmissão de saberes

Autor: Cláudia Cristiane Farias de Vasconcelos

Nível: Mestrado

Tema: Educação

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social

Orientador: Ana Maria Szapiro

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: saberes, transmissão
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Resumo:
Este trabalho propôs discutir a questão da relação professor-aluno e o estatuto 
da transmissão de saber no contexto universitário brasileiro. Considerando 
a acentuação da configuração igualitária nas relações sociais, tentamos 
compreender os aspectos da subjetividade contemporânea que incidem 
naquela relação e na problemática do saber direcionando a investigação 
para o sistema educativo superior brasileiro. Abordando questões relativas ao 
estatuto do saber e a transmissão do saber, pretendeu-se analisar nos sujeitos 
entrevistados as características da relação professor-aluno quanto ao circuito 
saber-transmitir-aprender. Assim investigou-se professores e alunos em duas 
instituições universitárias, uma pública e outra privada, ambas localizadas na 
cidade do Rio de Janeiro. A metodologia de análise adotada foi a análise do 
discurso. Os dados foram levantados a partir de 24 entrevistas semi-estruturadas 
com professores e alunos dessas instituições. A partir desse estudo esperamos 
contribuir, de alguma maneira, para a discussão sobre a transmissão do saber no 
ensino universitário no contexto da atualidade no Brasil.

118. DADOS GERAIS:

Processos comportamentais constituintes de interações 
profissionais de professores e de alunos com jovens com 
Síndrome de Down no sistema das organizações de ensino 
regular

Autor: Fernanda Cascaes Teixeira

Nível: Mestrado

Tema: Educação

Instituição: UFSC 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Olga Mitsue Kubo

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: processos comportamentais, organização de ensino 
regular, alunos com Síndrome de Down.
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Resumo: 
A compreensão do fenômeno deficiência pressupõe o conhecimento das 
percepções das pessoas acerca de determinadas características visto que são os 
significados atribuídos a uma característica que determinarão se ela será símbolo 
de prestígio ou descrédito social. Dessa forma, deficiência não é algo localizado 
em um indivíduo, mas criado e legitimado nas relações sociais, em especial, nas 
relações estabelecidas em organizações familiares, escolares e de trabalho. Com 
a finalidade de caracterizar as interações de professores e colegas de turma com 
alunos com Síndrome de Down no sistema das organizações de ensino regular 
foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, individuais, com três professoras 
e duas orientadoras de inclusão. Além disso, foram aplicados questionários com 
perguntas adaptadas de um teste sociométrico, em 103 colegas de turma de 
quatro alunos com Síndrome de Down, estudantes de quarta à oitava série 
do Ensino Fundamental. Os participantes trabalhavam ou estudavam em uma 
organização escolar privada da rede regular de ensino de uma cidade litorânea, 
de médio porte, da região sul do País. A partir da análise das respostas dadas às 
entrevistas foi possível constatar que as professoras: consideram que inclusão 
escolar é a presença física de alunos com necessidades especiais em sala de 
aula; assumem parcialmente a responsabilidade acadêmica pelos alunos com a 
síndrome e possuem expectativas negativas em relação ao seu desenvolvimento 
acadêmico atual e futuro. As professoras consideram a falta de formação 
para o trabalho e a falta de conhecimento sobre a Síndrome de Down como 
dificuldades na execução de seu trabalho. A socialização e a aquisição de valores 
como respeito às diferenças e solidariedade são indicados pelas professoras 
como benefícios da inclusão escolar de alunos com a síndrome para eles, para 
seus colegas de turma e para elas próprias. Como consequências aversivas, 
as professoras indicam aprendizagem pouco desenvolvida dos alunos com a 
síndrome e sentimentos de angústia, incapacidade e medo dos professores. O 
atendimento aos alunos com Síndrome de Down é considerado interrupção 
nas atividades de ensino, o que demonstra que as professoras não os percebem 
como integrantes do sistema escolar. As respostas dos colegas de turma aos 
questionários revelam que quanto mais semelhante for o desenvolvimento 
acadêmico dos alunos com e sem a síndrome, maiores as possibilidades do 
estabelecimento de relações de amizade entre eles. Os colegas de turma 
indicam ainda que não gostariam de sentar ao seu lado, possuem expectativas 
negativas quanto à possibilidade desses alunos fazerem uma faculdade e que 
alunos com Síndrome de Down recebem atenção diferenciada das professoras. 
De maneira geral, os dados sobre processos comportamentais constituintes 
de interações de professores e colegas de turma com alunos com Síndrome 
de Down no sistema de organizações de ensino regular possibilitam identificar 
a necessidade de reestruturar a forma como o atendimento aos alunos com a 
síndrome está organizado para facilitar a participação e a responsabilização dos 
professores no processo de inclusão desses alunos.
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119. DADOS GERAIS:

Psicologia escolar e a relação família-escola no ensino 
médio: estudando as concepções desta relação

Autor: Cynthia Bisinoto Evangelista de Oliveira

Nível: Mestrado

Tema: Educação

Instituição: UNB

Área de concentração: Processos de desenvolvimento humano e saúde

Orientador: Claisy Maria Marinho Araújo

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: psicologia escolar, relação família-escola, subjetividade, 
desenvolvimento de competências e mediação. 

Resumo:
A relação família-escola é um dos campos de atuação da Psicologia Escolar, a qual 
contribui para a promoção do processo educativo por meio de compromisso 
teórico e prático com as questões relativas à escola, seus processos e atores. 
Família e escola são os dois primeiros contextos educativos e socializadores 
em que a criança vive e servem de referência à vida em sociedade. Apesar 
de compartilharem a tarefa de preparar crianças e jovens para a vida sócio-
econômica e cultural, são sistemas com funções distintas que divergem nos 
objetivos de ensinar. O levantamento histórico sobre a relação família-escola 
aponta que a escola tem um modelo idealizado de família, culpabiliza as famílias 
pelas dificuldades vivenciadas pelos alunos na escola e instrumentaliza os pais 
para a ação educacional tentando adequar os filhos e famílias às necessidades 
escolares. Tendo como pressupostos conceituais a perspectiva Histórico-Cultural 
do Desenvolvimento Humano, a teoria das Relações e Interações Sociais e o 
Desenvolvimento de Competências, este estudo teve como objetivo investigar 
as concepções acerca da relação família-escola junto a psicólogos escolares, 
professores, pais e alunos do Ensino Médio de escolas do Distrito Federal. Os 
dados foram construídos a partir de entrevistas individuais realizadas com 16 
participantes e entrevistas coletivas com dois grupos. A análise qualitativa 
forneceu uma representação dos dados por meio de categorias que definiram 
e representaram as ideias principais dos participantes. Os resultados indicaram 
que nas concepções dos participantes o objetivo da relação família-escola é a 
formação integral dos filhos-alunos, sendo que o padrão desta relação, mantido 
pelos pais e pela escola, está baseado na ocorrência de problemas. Na concepção 
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dos professores existe um modelo familiar mais adequado às necessidades 
educacionais que não é cumprido pelos pais, levando a escola a ensiná-los o que 
precisam fazer. Família e escola conhecem suas responsabilidades específicas e 
as do outro; entretanto, não reconhecem as funções compartilhadas pelos dois 
sistemas em decorrência da função educativa que têm. Segundo os professores, 
os pais não podem participar de questões de conteúdo e planejamento, pois 
estas são competências pedagógicas específicas do professor. Quanto ao 
papel mediador dos alunos, o adolescente é apontado como mensageiro entre 
família e escola, não havendo conhecimento de formas diferentes de como 
operacionalizar a mediação dos alunos. Diante destes dados, defende-se a 
atuação preventiva e relacional da Psicologia Escolar junto à relação família-
escola, focalizando os aspectos objetivos e subjetivos da relação e contribuindo 
para o estabelecimento do diálogo e da escuta aos dois sistemas. Enfatiza-se a 
importância de que os diferentes atores envolvidos na relação conscientizem-se 
dos sentidos subjetivos que a permeiam; a identificação de formas diferentes dos 
sistemas se relacionarem, independente de problemas; o posicionamento do 
aluno enquanto elemento central e mediador da relação família-escola, trazendo 
novos olhares para a relação e para as ações dos demais atores; a definição 
de como os pais podem participar em questões escolares; a identificação das 
funções comuns aos sistemas, evitando incômodos decorrentes de expectativas 
não correspondidas; a responsabilidade e competência específica da escola e de 
seus profissionais diante da transformação da relação família-escola. 

120.  DADOS GERAIS:

Compreensão de textos por adolescentes surdos: o 
estabelecimento de inferências de previsão

Autor: Luciana Pimentel Fernandes de Melo

Nível: Mestrado

Tema: Educação

Instituição: UFPE 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Alina Galvao Spinllo

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: fala, psicologia fisiológica, compreensão textual.
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Resumo:
Este estudo objetivou investigar o processo de compreensão textual 
em adolescentes surdos oralizados e adolescentes ouvintes, a partir 
das inferências de previsão. Três aspectos a respeito da previsão foram 
considerados: a capacidade de fazer previsões a respeito de informações 
veiculadas num texto, a capacidade de explicar as bases geradoras de suas 
previsões (informações intratextuais ou extratextuais) e a habilidade em 
verificar se as informações previstas ocorreram ou não no texto. Participaram 
deste estudo dois grupos de adolescentes (13 a 17 anos): Grupo 1 - 20 
surdos oralizados, cursando da 4 a 8 séries do ensino fundamental; e Grupo 
2 - 20 ouvintes, cursando da 6 a 8 séries do ensino fundamental. Adotou-se 
neste estudo, a metodologia on-line utilizada em outras investigações. Esta 
metodologia por envolver a leitura interrompida de um texto, possibilita 
investigar as inferências de previsão. Os participantes deveriam ler um texto 
narrativo subdividido em partes e, após a leitura de cada uma das partes, 
deveriam responder a perguntas de previsão (sobre o que você acha que vai 
ser essa história?, por exemplo), logo em seguida a perguntas de explicação 
(por que você pensa assim?) e, ao final da leitura completa do texto, 
responder a perguntas de verificação (esta história falava sobre o que você 
imaginou quando leu o título?, por exemplo). As respostas obtidas foram 
analisadas levando em consideração categorias básicas: não responde, 
respostas prováveis e respostas improváveis para as perguntas de previsão; 
não responde, respostas adequadas e respostas inadequadas para as 
perguntas de explicação; e respostas corretas e incorretas para as perguntas 
de verificação. Em relação à previsão, os resultados demonstraram os surdos 
e os ouvintes se assemelham quanto ao estabelecimento de inferências de 
previsão coerentes com o texto. No entanto, a principal diferença entre esses 
grupos é que os surdos, quando comparados aos ouvintes apresentaram 
maior número de respostas consideradas incoerentes e improváveis. Isso 
indica que apesar dos surdos serem capazes de estabelecer previsões 
de forma adequada, ainda demonstram limites em relação aos ouvintes. 
Em relação à explicação, tanto os surdos como os ouvintes tendem a dar 
explicações adequadas, sejam elas baseadas no texto (intratextuais) ou no 
conhecimento de mundo do leitor (extratextuais). No entanto, explicações 
inadequadas e vagas foram muito mais frequentes entre os surdos do que 
entre os ouvintes. Os surdos, de certa forma, parecem ter dificuldades em 
declarar as bases geradoras de suas inferências de previsão. Em relação à 
verificação, os ouvintes fazem verificações apropriadas em quase todos os 
casos, enquanto os surdos apresentaram dificuldades quanto a isso. Os surdos 
tendiam a desconsiderar o que foi anteriormente previsto e em assumir fatos 
ocorridos no texto como sendo previstos inicialmente. Diante disso, pode-
se concluir que, o pouco acesso ao mundo da escrita e a conhecimentos 
de mundo parece contribuir para as dificuldades encontradas, embora 
as mesmas não apontem para um grande distanciamento entre surdos 
e ouvintes. Por conseguinte, faz-se necessário implementar práticas 



ED
U

CA
ÇÃ

O

164

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

pedagógicas inovadoras voltadas para os surdos, no sentido de privilegiar 
situações e propor intervenções que aumentem as oportunidades de leitura 
dos leitores aprendizes surdos.

121. DADOS GERAIS:

O desejo de saber na adolescência contemporânea: 
contribuições da psicanálise à psicopedagogia

Autor: Renata Pires Basto Costa

Nível: Mestrado

Tema: educação

Instituição: UNIFOR

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Clara V. de Q. Pinheiro

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: adolescência, desejo de saber, educação, psicanálise.

Resumo:
Família e escola inquietam-se diante de adolescentes de classes média e alta 
que, livres de comprometimentos relativos à cognição, apresentam dificuldades 
específicas relacionadas à aquisição de conhecimentos. Tais dificuldades, com 
frequência, manifestam-se, principalmente, ou mesmo primeiramente, na 
escola: desinteresse pelo conhecimento, falta de sentido no conteúdo escolar 
e dificuldade em manter a atenção nas aulas, são queixas comuns entre estes 
adolescentes, para os quais “estudar é muito chato”. A partir de uma leitura 
psicanalítica acerca das queixas provenientes da clínica psicopedagógica relativas 
ao desinvestimento adolescente no conhecimento, trazemos um caminho 
possível para que pensemos este mal-estar na educação contemporânea: a 
via do desejo e da subjetividade. Assim, apoiados no referencial psicanalítico, 
refletimos acerca dos possíveis entrelaçamentos entre o desinvestimento no 
conhecimento, o desejo de saber e a constituição subjetiva do adolescente na 
contemporaneidade. O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro 
capítulo (Educação, Adolescência e Contemporaneidade) contextualiza o 
problema através da discussão de conceitos como cultura, família, escola e 
adolescência na história e na contemporaneidade; o segundo capítulo (Desejo 
de Saber e Adolescência) toma o conceito psicanalítico de desejo de saber 
como fundamental à análise da problemática abordada e, considerando a 
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adolescência um momento de constituição subjetiva, analisa as especificidades 
do desejo de saber nesta fase; e, finalmente, o terceiro capítulo (Sobre a 
Possibilidade de Conexão entre Psicopedagogia e Psicanálise) discute possíveis 
contribuições da clínica psicanalítica à psicopedagógica, ilustrando, através de 
fragmentos de casos trazidos da clínica psicopedagógica, possíveis relações 
entre o desinvestimento adolescente no conhecimento, o desejo de saber e a 
constituição subjetiva do adolescente na contemporaneidade. 

122. DADOS GERAIS:

Interação professor-aluno em salas de aula de ensino médio 

Autor: Angélica Teixeira Gomes

Nível: Mestrado

Tema: Educação 

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Antonio dos Santos Andrade

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Ensino Médio, Interação professor-aluno, Poder, Psicologia 
Escolar

Resumo:
Estudos recentes apontam a importância das interações entre professores e 
alunos no contexto escolar de forma geral. Este trabalho buscou investigar a 
percepção de alunos do Ensino Médio acerca da interação com seus professores 
na sala de aula, como percebem o relacionamento com o professor, o que 
esperam do professor, o que lhes agrada/desagrada na interação com os 
docentes. Além disso, analisou os modos de interação entre professores e 
alunos tais como acontecem no cotidiano institucional. Efetuou uma pesquisa 
qualitativa de tipo etnográfico através de observações participantes em quatro 
salas de aula de uma escola de Ensino Médio e entrevistas grupais com os alunos 
voluntários dessas salas. A pesquisa foi desenvolvida numa Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio localizada numa cidade do interior do Estado de 
São Paulo. Participaram da pesquisa 07 professores e os alunos de quatro salas 
de aula do referido nível de ensino, totalizando aproximadamente 160 alunos. 
Para a realização das entrevistas, todos os alunos das salas observadas foram 
convidados e os participantes foram voluntários. Estabelecemos como critério de 
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categorização do material coletado o seu conteúdo. Desse modo, os resultados 
foram divididos em dois grupos: a primeira parte trata dos dados referentes ao 
contexto institucional e às entrevistas com os alunos, e a segunda parte analisa 
as interações observadas pela pesquisadora em sala de aula. Os resultados da 
primeira parte evidenciaram que, para os alunos, existem diferentes modos 
de o professor exercer o poder disciplinar na sala de aula como forma de 
controle e produção de subjetividades. Aparece a figura do professor amigo, do 
professor que tem firmeza para ensinar, dentre outros. A partir das observações 
em sala de aula, emergiram três cenários. No primeiro, vemos o exercício do 
poder disciplinar de maneira intensa e permanente, para obtenção de um tipo 
específico de aluno o robô. Já no segundo cenário, aparecem confrontos em 
que ou o professor ou o aluno precisam se retirar da sala de aula. No terceiro 
cenário, observamos uma diferenciação na interação professor-aluno na qual 
não acontece a sujeição total do aluno tampouco este parte para o confronto. 
Portanto, os resultados apontam para as interações desenvolvidas na escola 
como dispositivos disciplinares, tais como descritos por Foucault, mas revelam 
também as invenções ou linhas de fugas que se constituem nos limites deste 
dispositivo, tal como prevê Deleuze.

123. DADOS GERAIS:

Interesse de saber: um estudo com adolescente do ensino 
médio

Autor: Nicole Crochick

Nível: Mestrado

Tema: Educação

Instituição: USP 

Área de concentração: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano 

Orientador: Maria Cristina Machado Kupfer

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Adolescentes, Aprender, Autoridade, Ensino médio, 
Interesses

Resumo:
Um dos problemas da educação na atualidade é a falta de interesse 
demonstrada pelos alunos de ensino médio em relação aos conteúdos 
transmitidos pela escola. Muitos desses alunos sobretudo os mais ricos 
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parecem perceber a escola predominantemente como um meio para obter 
a aprovação no vestibular e, posteriormente, a inserção no mercado de 
trabalho. Não demonstram, porém, vontade de saber; não vêem sentido 
em aprender e incorporar a cultura desenvolvida pela humanidade e 
transmitida pela escola. Assim, a presente pesquisa tem como objetivo 
verificar o que leva estudantes do ensino médio de colégios particulares 
a se interessar pelo saber. Uma das respostas, proveniente da psicanálise, 
sugere que um aluno interessado pelo saber é aquele que se encontrou com 
o desejo de saber de um professor e constituiu, a partir dele, seu próprio 
desejo. Para procurar investigar esse interesse, foram realizadas entrevistas 
semi-estruturadas com doze alunos de uma sala de aula do segundo ano 
do ensino médio de uma escola particular de São Paulo, que atende uma 
clientela de alto poder aquisitivo. Os resultados desta pesquisa indicam 
que os pais e as figuras de autoridade tiveram um papel preponderante na 
determinação e no direcionamento do interesse de saber da maioria dos 
adolescentes pesquisados, assim como a consistência e o domínio do saber 
que transmitem. Os resultados indicam também que a falta de interesse 
que muitos demonstraram é relacionado por eles com o que julgam ser um 
pequeno espaço de fala e de discussão de ideias oferecido aos alunos pela 
escola. Relaciona-se ainda com a não valorização, por parte dos alunos, do 
conhecimento acumulado pela cultura.

124. DADOS GERAIS:

Educação escolar e constituição da consciência: um estudo 
com adolescentes a partir da psicologia histórico-cultural

Autor: Zaira de Fatima de Rezende Gonzalez Leal

Nível: Doutorado 

Tema: educação

Instituição: USP 

Área de concentração: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano 

Orientador: Marilene Proença Rebello de Souza

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Adolescência, Consciência, Educação, Psicologia escolar, 
Psicologia histórico-cultural
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Resumo:
Esta pesquisa tem o objetivo de compreender como adolescentes e jovens 
vivenciam a educação escolar, bem como explicitar e analisar elementos 
reveladores da constituição da consciência, humanizada ou alienada, a partir da 
discussão de temas referentes à adolescência, educação escolar, realidade social 
e trabalho. Ao enfocar a constituição da consciência, apresenta a finalidade de 
identificar e levantar as possibilidades concretamente existentes, no contexto 
escolar, para a constituição da consciência humanizada na adolescência. Para 
tal este estudo se fundamenta nos pressupostos da Psicologia Histórico-
Cultural, por meio dos conhecimentos elaborados por seus principais autores, 
Vigotski, Leontiev e Luria, entre outros. Esse trabalho compõe-se de um estudo 
bibliográfico e de uma pesquisa de campo em que se utilizou a técnica de grupo 
focal para a obtenção das informações necessárias à sua conclusão e contou 
com a participação de dezesseis adolescentes da terceira série do Ensino Médio 
de uma escola da rede pública estadual. As informações contidas no discurso 
dos jovens forneceram alguns dados sobre a maneira como eles se organizam e 
percebem a realidade a seu redor, possibilitando elementos para a compreensão 
acerca da contribuição da educação escolar na constituição da consciência e 
na compreensão do mundo e da sociedade. As informações obtidas a partir da 
atividade com os jovens sobre os temas escolhidos apresentaram-se, no contexto 
do trabalho de campo, como um todo caótico, sendo necessário organizá-las 
pela mediação das abstrações, para que se pudesse compreendê-las para além 
de sua aparência e chegar ao que revelavam da realidade estudada. Foram 
organizadas inicialmente a partir de seu conteúdo externo, por sub-temas e, 
então, pelo exercício do pensamento analítico, buscou-se compreender suas 
relações e nexos internos, suas contradições. A análise ressalta a naturalidade 
e espontaneidade com que os jovens expressam a realidade da qual fazem 
parte, compreendendo-a em sua forma imediata e manifesta, evidenciando 
uma relação empírica com esta realidade. A educação escolar a que estes jovens 
tiveram acesso não lhes possibilitou a formação do pensamento teórico, a partir 
do qual poderiam compreender a realidade em suas múltiplas determinações 
e, assim, não lhes foi possível superar a alienação presente em nossa sociedade, 
elemento constituinte de sua consciência.

125. DADOS GERAIS:

Psicologia e educação de jovens e adultos: histórias de vida 
e caminhos percorridos pelos jovens que voltaram à escola

Autor: Janyssa Oliveira Szanto

Nível: Mestrado
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Tema: Educação

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano

Orientador: Maria Amelia Nogueira de Azevedo

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: educação de jovens e adultos, jovens, projeto de vida, 
psicologia educacional

Resumo:
Nos últimos anos, a presença dos jovens tem sido marcante nos cursos de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), principalmente nos grandes centros 
urbanos. São jovens que, por uma série de motivos, “abandonaram” a 
escola, e que agora retornam a ela. Embora o tema Educação de Jovens e 
Adultos tem sido objeto de muitas pesquisas, principalmente na área da 
Pedagogia, a Psicologia pouco tem contribuído com pesquisas e propostas 
práticas nesta área. Diante disso, esta pesquisa teve como principal objetivo 
compreender, a partir das elaborações da Psicologia Sócio-histórica e da 
Pedagogia Histórico-crítica, os jovens que frequentam a EJA de uma escola 
pública municipal de São Paulo, suas histórias de vida, seus medos, seus 
desejos, suas culturas e o sentido do conhecimento e da educação escolar 
na construção de seus projetos de vida. Para tanto, entrevistas individuais 
foram realizadas bem como o desenvolvimento de Círculos de Debate, 
a fim de proporcionar momentos de reflexão e ação com os jovens que 
possibilitassem a construção de um olhar mais crítico e consciente sobre 
sua realidade, tentando comprometê-los com possíveis transformações 
da mesma. A leitura do material produzido possibilitou construir um 
olhar sobre a escola que foi organizado em três momentos: O primeiro, os 
jovens, suas histórias e projetos. O segundo, a escola, levando em conta sua 
estrutura e funcionamento. E o terceiro momento, uma leitura do processo 
de intervenção desenvolvido para e com os jovens. A partir desses três 
momentos pode-se verificar que os jovens, apesar das sofridas histórias de 
vida e escolar, vêm a escola como uma oportunidade de retomar o rumo 
de suas vidas e, principalmente, conseguir uma melhor colocação no 
mercado de trabalho. Poucos acreditam nesta como um lugar de excelência 
na transmissão do conhecimento historicamente produzido pelo homem e, 
sendo assim, não conseguem vincular a educação escolar à construção de 
seus projetos de vida. No entanto, mesmo diante de todas as adversidades 
que a vida coloca, o sonho de serem felizes ainda permanece.
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126. DADOS GERAIS:

Relação entre sintomas depressivos e estratégias de 
aprendizagem no contexto escolar

Autor: Mônica Dias Palitot

Nível: doutorado

Tema: educação

Instituição: UFPB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria da Penha de Lima Coutinho

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: depressão, estratégias de aprendizagem, contexto escolar.

Resumo:
A escola é um espaço de multiplicidades e que favorece a observação da 
manifestação dos primeiros sinais depressivos, tanto através de oscilações 
do humor, das dificuldades de socialização e da participação nas atividades 
extraclasse, como pela presença de dificuldades no desempenho cognitivo 
e na motricidade que irão exercer forte influência no rendimento escolar. No 
que concerne ao processo de aprendizagem, e na busca da otimização deste 
processo, é que se fazem presentes as estratégias de aprendizagem Tendo em 
vista a importância de estudos sobre a relação entre a prevalência da depressão 
e o uso de estratégias de aprendizagem no ensino médio, decidiu-se então 
realizar a presente tese, cujos objetivos principais foram:1) Analisar a relação 
entre os sintomas da depressão e o uso de estratégias de aprendizagem pelos 
alunos do Ensino Médio em cinco cidades da região nordeste; 2) Verificar o 
índice epidemiológico da depressão em adolescentes na região Nordeste; 3)
Avaliar o repertório de estratégias de aprendizagem utilizado pela amostra; 
4) Investigar a relação existente entre sintomas depressivos e o uso de 
estratégias de aprendizagem; 5) Verificar em que proporção os sintomas de 
depressão podem variar em função das variáveis sócio-demográficas: sexo, 
idade e escolaridade. Participaram deste estudo 1.535 adolescentes, alunos 
do ensino médio, distribuídos nas seguintes cidades: João Pessoa ( n= 301); 
Natal-RN (n=349); Teresina- PI (n= 265); Recife (n=310) e Maceió (n = 310). Os 
instrumentos utilizados foram: Inventário de Depressão Infantil (CDI), Escala de 
Avaliação de Estratégias de Aprendizagem e Questionário Sociodemográfico. Os 
resultados obtidos nas escolas públicas e privadas foram processados pelo SPSS 
15.0, demonstraram um índice epidemiológico da sintomatologia depressiva 
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de 10,2%, sendo este considerado pela literatura, um número bastante 
expressivo. Sendo que destes 63,5% do sexo feminino com idades variando 
entre 14 e 17 anos, 24% apresentaram história de reprovação, Os resultados da 
AFC apontaram três fatores explicativos que foram: compreensão, motivação 
e distração; componentes estes considerados essenciais para o processo de 
aprendizagem. Ao que concerne ao uso das estratégias de aprendizagem se 
observou uma correlação não-significativa, entre a pontuação da escala de 
estratégias de aprendizagem com a variável Idade (anos) p-valor = 0,263 >0,05 
e Série dos escolares (1., 2. e 3. Anos) - p-valor = 0,837 >0,05. Outros aspectos 
observados foram o fato de que as mulheres fazem maior uso das estratégias 
do que os homens, e que os estudantes com sintomatologia depressiva 
apresentaram fazer menos uso das estratégias de aprendizagem do que aqueles 
sem sintomatologia depressiva. Espera-se com esta tese auxiliar na construção 
do saber prático, a fim de mobilizar novas ações na práxis psicológica, sobretudo 
na elaboração de intervenções conjuntas entre estratégias afetivas e estratégias 
cognitivas no próprio ambiente escolar, visando à melhoria e à prevenção de 
problemas relacionados à presença da depressão e ao uso de estratégias de 
aprendizagem por parte dos alunos do Ensino Médio.

127. DADOS GERAIS:

 Uma Nova Etapa: juventude e Experiências de Ingresso no 
Ensino Médio

Autor: Luiz Gustavo Silva Souza

Nível: Mestrado

Tema: Educação

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Cristina Smith Menandro

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: juventude, ensino médio, representações sociais, 
identidade, autonomia.

Resumo:
O ensino médio passa por uma fase de expansão no Brasil, com aumento do 
número de matrículas. Os modos atuais de organização social e do trabalho 
exigem esforços de hiper-formação e impõem novos desafios à construção de 
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cidadania e de democracia. A educação formal e o ensino médio em específico 
devem ser pensados não só em termos quantitativos, mas também qualitativos. 
Torna-se relevante estudar as relações estabelecidas entre os jovens e as escolas, 
investigar os efeitos da escolarização, as ações dos jovens e suas possibilidades de 
participação. O presente trabalho teve como objetivo investigar as experiências 
de ingresso de jovens de classes populares no ensino secundário, apreendendo 
possíveis transformações na construção da identidade e nas representações 
de escola e de ensino médio. Participaram desta pesquisa 120 estudantes, 61 
meninas e 59 meninos, ingressantes em uma escola pública de ensino médio 
localizada em Viana, ES, com idades entre 14 e 16 anos. A coleta dos dados se deu 
em dois momentos diferentes do ano de 2006: fevereiro (início do ano letivo) e 
setembro. O método utilizado incluiu a aplicação de questionários discursivos, 
com questões abertas e exercícios de evocação, além de entrevistas baseadas 
em roteiro semi-estruturado. Os dados foram tratados por meio de análise de 
conteúdo temática e do software EVOC. Compararam-se os resultados obtidos 
em cada etapa da coleta segundo o momento da escolarização (início e meio do 
ano) e segundo gênero. No início do ano, a escola foi associada integralmente 
a valores positivos: amadurecimento e futuro promissor. Verificou-se, junto aos 
estudantes, um auto-apelo para estudar mais e tornar-se mais responsável e 
preocupado com o futuro, embora não esperassem, em geral, encontrar um 
ambiente propício ao protagonismo juvenil. No meio do ano, os valores positivos 
permaneceram hegemônicos. A educação e a escolarização continuaram a ser 
percebidas principalmente como o caminho para um futuro melhor. Entretanto, 
surgiram valores negativos, como a percepção de precariedade no uso dos 
espaços físicos. Com pequena representatividade, apareceram as ideias de 
que as matérias são inúteis, de que os professores são ruins e de que o futuro 
pessoal e profissional é incerto. Os colegas foram mais claramente divididos em 
subgrupos por afinidade. O bom professor foi caracterizado como empático 
e capaz de contextualizar o conhecimento. O ensino médio continuou a ser 
visto como uma nova etapa de preparação, mais exigente e que envolve mais 
responsabilidade. O discurso de que o ensino médio é importante para o 
futuro, para fazer faculdade e para o trabalho, se fortaleceu. Ao mesmo tempo, 
a escola continuou a ser encarada como naturalmente ligada à heteronomia. 
As possibilidades de participação ativa nas formas de organização escolar, em 
sua programação de atividades e em sua normatização, pareceram diminuir. 
A representação de bom aluno continuou fortemente associada aos valores 
escolares tradicionais de obediência e esforço. Ao comparar os dois momentos 
estudados, verificou-se a existência de dois caminhos hegemônicos para 
a escolarização: adequação (continuar a apostar na escola, ser bom aluno, 
esforçado e obediente) e negação (desprezar as regras e processos escolares). A 
discussão dos dados aponta para a importância das estratégias de promoção da 
autonomia no cotidiano escolar do ensino médio e do fornecimento de bases 
materiais para outras construções identitárias. O primeiro ano de escolarização 
secundária apareceu como momento estratégico para propor inovações na 
experiência escolar.
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ESPORTE, CULTURA E LAZER

128. DADOS GERAIS:

Eu-nós-eles, a cidade e a música: jovens em fazer musical

Autor: Percy Francisco Velarde Castillo

Nível: Mestrado

Tema: Esporte, Cultura e Lazer

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Andréa Vieira Zanella

Ano de Defesa: 2008

Palavras-chave: Jovens; música; cidade; (re)criação musical; Vygotski; 
Bakthin.

Resumo:
Ao olhar a cidade como um outro podemos ouvir diferentes vozes sociais que ali 
ecoam, sendo, uma delas, a música. O objetivo desta pesquisa foi investigar as 
relações dos sujeitos que estão em situação de rua no movimento de (re)criação 
da música na cidade. A pesquisa foi realizada nas ruas da cidade de Lima-Peru, e 
participaram da pesquisa 10 jovens adolescentes músicos, entre eles 7 do sexo 
masculino e 3 do sexo feminino, com idades entre 15 e 20 anos. Foram analisadas, 
à luz das contribuições teóricas de Lev S. Vygotski e do Círculo de Bakhtin, as 
possibilidades desses jovens se reconhecerem como capazes de (re)criar e, ao 
mesmo tempo, reconhecerem a sua criação como um outro nesse movimento 
com a música, bem como reconhecer os outros com os quais (re)criavam 
dialogicamente. Para a coleta de informações foram realizadas observações, 
entrevistas e registros fotográficos. Foram analisadas as condições sociais, culturais 
e históricas em que vivem esses sujeitos e suas relações com os outros na cidade 
mediadas pela música, tendo sido observadas as estratégias para a sobrevivência 
na cidade. Ao ter esse novo olhar sobre a cidade, foi possível identificar as 
aprendizagens e o processo de constituição dos sujeitos na cidade mediado pela 
música os quais, nesse processo, reconheceram sua forma de (re)criação com o 
outro. Pensamento e emoções entrelaçaram-se às emoções e pensamentos na (re)
criação musical, e dessa maneira foi possível ver/ouvir/sentir essa (re)criação como 
mediador de seu desenvolvimento. Constatou-se, por fim, que a (re)criação é um 
intenso processo de diálogo com as múltiplas vozes da cidade e possibilidades e 
desafios diversos em relação ao (re)criar com um outro.
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129. DADOS GERAIS:

Experimentações juvenis: nas trilhas do Hip Hop

Autor: Roberta Grangel da Silva 

Nível: Mestrado

Tema: Esporte, Cultura e Lazer

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Soráia Georgina Ferreira de Paiva-Cruz

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Cultura Hip Hop, breaking, juventude, resistência.

Resumo: 
Esse trabalho teve como objetivo cartografar a Cultura Hip Hop, tendo como 
foco o Breaking. Nossa prática foi de um exercício de nomadismo na tentativa de 
acompanhar as linhas que foram tecidas ao longo dos encontros com a literatura, 
com os grupos que se agenciam com a Cultura Hip Hop, dando visibilidade 
aos modos de subjetivação, de singularização, aos afetos que escaparam de 
determinados territórios capturados pela cultura de massa e de estratégias 
de controle. Nesse processo, afetamos e fomos afetados pela história do Hip 
Hop que nos foi sendo percebida como narrativas de processos criadores. Tais 
processos foram sustentados por corpos vibráteis cujas intensidades dispararam 
movimentos de resistência com linhas de fuga que possibilitaram a produção 
de modos de existência singulares em relação aqueles produzidos pelos fluxos 
capitalísticos. Cartografar o movimento do desejo na vontade de expandir a vida 
através do agenciamento corpo-cidade-ruptura, significou entender que o devir 
não se repete e que sempre há algo no outro que nos transforma.

130. DADOS GERAIS:

O Jovem no movimento Hip Hop: espaço potencial de 
criatividade e identificação?
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Autor: Rodrigo Clemente Ballalai 

Nível: Mestrado

Tema: Esporte, Cultura e Lazer

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Olga Ceciliato Mattioli

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Cultura hip hop; Processos de identificação; Espaço 
Potencial; Adolescência

Resumo: 
A partir de experiência de estágios da graduação em Psicologia, particularmente 
no trabalho desenvolvido junto ao “Programa de Liberdade Assistida” da FEBEM, 
unidade Bauru, quando oferecemos um pronto atendimento psicológico a seus 
participantes, iniciamos o contato com o movimento hip hop. Entrevistamos 
jovens que se identificam com o movimento hip hop, analisando sua trajetória 
ao ingressarem nos grupos organizados de hip hop do município de Bauru. 
Analisamos suas biografias e percepções que estes jovens têm de si e de 
sua realidade social. O instrumento utilizado foi a entrevista semi dirigida, 
cuja aplicação ocorreu individualmente O procedimento para a análise das 
informações se apoiou no método psicanalítico. Analisamos o que leva os jovens 
a participarem do referido movimento, por meio do conceito psicanalítico de 
identificação. Verificamos que a significação que os jovens atribuem ao hip hop 
pode ser entendido como um espaço potencial de criatividade, de acordo com 
a teoria do psicanalista inglês Donald Winnicott. Encontramos diferentes usos 
desse movimento cultural, de acordo com a singularidade de cada participante, 
inclusive manifestado pelos diversos meios de participação artística e ideológica 
de seus componentes. No campo identificatório consideramos o movimento hip 
hop como modelo identificatório contemporâneo e significativo para grande 
parcela da população jovem. Como apresenta Maria Rita Kehl, o tratamento de 
irmãos (“manos”) indica um campo de identificação horizontal com um grupo 
de pessoas iguais, oriundas de uma mesma realidade dolorosa; distinto de uma 
identificação vertical, tal como ocorre na grande massa em relação ao líder ou 
ídolo.
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131. DADOS GERAIS  

Jovens, arte e cidade: (im)possibilidades de relações 
estéticas em programas de contraturno escolar

Autor: Neiva de Assis

Nível: Mestrado

Tema: Esporte, Cultura e Lazer

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Andréa Vieira Zanella

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: jornada escolar; Psicologia Histórico-cultural; jovens; 
educação.

Resumo:

O objetivo desta pesquisa foi investigar os sentidos das atividades artísticas 
para jovens participantes de um programa de contraturno escolar. A lente 
que demarcou as análises compreendeu fundamentalmente as discussões 
sobre educação estética e arte, desenvolvidas pelo enfoque histórico-
cultural em psicologia e pelos autores do Círculo de Bakhtin. O lócus inicial da 
pesquisa foi uma organização educativa não governamental no município 
de Blumenau e os sujeitos os educadores de arte, o coordenador da ONG e 
jovens com idades entre 10 e 14 anos que frequentavam a ONG. Foi por meio 
de quatro modos distintos de produção de conhecimentos repensados e 
reinventados no próprio processo de pesquisar, que essa pesquisa se fez 
como acontecimento: encontros conjuntos com dois grupos de jovens, 
conversas individuais com dois professores e uma coordenadora, conversas 
com quatro jovens no trajeto ONG/Escola e conversas individuais com os 
jovens no espaço da instituição educativa. Como resultados constatou-
se que apesar de significativas diferenças da ONG e escola, o contraturno 
escolar ainda manteve práticas de domesticação e controle, reafirmando-se 
como espaço instituído. Mas os jovens investigados resistiram as amarras 
da institucionalização, criaram estratégias de vivência e de encontro com 
os outros, ali criaram e recriaram a si mesmos. E por compreender essas 
estratégias a pesquisa mudou de rumo: o encontro com jovens em uma 



ESPO
RTE, CU

LTU
RA

 E LA
ZER

177

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

pesquisa que assume uma perspectiva dialógica trouxe como resultado a 
necessidade de abrir mão do conceito cristalizado da juventude, da divisão 
em faixas etárias, e assumir uma posição em favor da opção de compreendê-
los em suas interações com a cidade, seus espaços, trajetos e a possibilidade 
de uma educação estética também no contexto urbano.

132. DADOS GERAIS:

A Representação da Natação por Atletas Adolescentes 
Masculinos de Alto Rendimento

Autor: Maurício Pires de Albuquerque

Nível: Mestrado

Tema: Esporte, Cultura e Lazer

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Angela Maria Silva Arruda

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Aspectos psicológicos, Adolescentes, Esportes

Resumo:
Este trabalho tem como objetivo estudar como os adolescentes atletas do sexo 
masculino de alto rendimento representam a natação competitiva, a partir de 
uma perspectiva psicossocial, trabalhando com a Teoria das Representações 
sociais, desenvolvida por Serge Moscovici e por Denise Jodelet. A metodologia 
utilizada foi a dos grupos focais. A população investigada foi composta de 27 
atletas adolescentes do sexo masculino, de quatro clubes esportivos da cidade 
do Rio de Janeiro, da faixa etária de 14 até 20 anos de idade. Os grupos focais 
foram montados com 4 a 6 participantes por grupo, com a duração de 45 a 
90 minutos de conversa, gravadas em áudio, com o preenchimento de um 
Questionário de Identificação, ao final, para levantamento de dados sócio-
econômicos sobre os participantes. A análise dos resultados foi feita com base 
na análise de conteúdo categorial temática, a partir das gravações transcritas. 
Os resultados indicaram haver um razoável consenso entre os grupos analisados 
quanto a ideias, concepções, experiências e afetos, mostraram o delineamento 
de uma representação social da natação competitiva, cujos eixos seriam a 
disciplina e a superação. A representação se organiza em posições que se opõem 
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e complementam: em ganhos e perdas, prazer e sacrifício, êxito e frustração. 
A natação seria, então, prazer e dor, realização e sacrifício. Esta representação 
social, portanto, está atravessada pela vivência pessoal dos atletas desta faixa 
etária, que se cristaliza numa visão individual - e até certo ponto solitária - do 
jovem enfrentando suas próprias limitações, possivelmente relacionada com 
a faixa etária e o tipo de experiência destes jovens no universo da natação 
competitiva.

133. DADOS GERAIS:

Hábitos de lazer e autoconceito em adolescentes

Autor: Taís Nicoletti Bonato

Nível: Mestrado

Tema: Esporte, Cultura e Lazer

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Adriana Wagner

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: lazer; hábitos de lazer; tempo livre; autoconceito; 
adolescência.

Resumo:
O contexto do lazer tem sido entendido atualmente como facilitador das tarefas 
desenvolvimentais que caracterizam a adolescência, em parte pela associação 
com o autoconceito. Partindo desta premissa, esta dissertação objetivou 
pesquisar o lazer juvenil. Para tanto, realizou-se uma revisão de literatura, 
que descreve, desde uma perspectiva histórica, concepções teóricas acerca 
do lazer, ócio e tempo livre. Além disso, discute-se a importância do lazer no 
desenvolvimento adolescente, considerando elementos conceituais e incluindo 
uma análise das recentes investigações empíricas nacionais e internacionais. A fim 
de investigar as correlações existentes entre os hábitos de lazer e o autoconceito 
em adolescentes, realizou-se uma pesquisa empírica com a participação de 506 
adolescentes do ensino médio de 10 escolas da rede pública e privada de Porto 
Alegre/RS (Brasil). Para avaliar as variáveis do estudo, utilizou-se um questionário 
de dados sócio-demográficos e duas escalas, a Escala de Hábitos de Lazer e 
o Self Perception Profile for Adolescents. Os instrumentos foram aplicados 
em salas de aula mediante a autorização do termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido. Foram realizadas análises descritivas, inferenciais e correlacionais. 
Dentre os resultados, destaca-se a preponderância dos hábitos hedonistas e o 
equilíbrio entre as dimensões do autoconceito dos jovens. Identificou-se que os 
hábitos instrutivos correspondem a melhores níveis de autoconceito, seguido 
dos hedonistas. Conclui-se que as relações existentes entre os hábitos de lazer e 
o autoconceito indicam que as práticas de lazer qualificam o autoconceito dos 
adolescentes e este, por sua vez, atua na eleição, no grau de envolvimento e na 
manutenção dos hábitos de lazer.

134. DADOS GERAIS:

O Lazer e os Espaços de Ação: Representações como Táticas 
no Espaço Social

Autor: Angela Patrícia Puentes Gomez

Nível: Mestrado

Tema: Esporte, Cultura e Lazer

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social

Orientador: Maria Inacia D Avila Neto

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: espaço social; lazer; liberdade; representações

Resumo:
O presente trabalho apresenta uma série de reflexões em torno ao espaço 
social a partir de um quadrante formado pelo lazer, o espaço social, as 
representações sociais e a juventude. O interesse principal da pesquisa é 
aproximar-se às representações sociais de um grupo de jovens a partir de suas 
práticas de lazer. Desenvolveram-se oficinas participativas com um grupo de 
17 jovens pertencentes ao Programa Agente Jovem da Secretaria Municipal de 
Assistência Social do município de Belford Roxo (Rio de Janeiro). Conjugando os 
produtos das oficinas com uma extensa revisão teórica sobre o espaço, o lazer 
e as mudanças sócio-históricas da área da Baixada Fluminense, os resultados da 
pesquisa apontam para uma renovação do imaginação espacial. Esta entende 
de o espaço social como um conjunto abrangente de representação, sensação e 
ação, afetos e arranjos de objetos, que exprime não só modelos estratégicos de 
ordenamento espacial mas liberdades existenciais exercidas através da criação 
de espaços de ação.
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135. 135. DADOS GERAIS:

A experiência de lazer para adolescentes inseridos em 
contextos violentos

Autor: Lisieux D’Jesus Luzia de Araujo Rocha

Nível: Mestrado

Tema: Esporte, Cultura e Lazer

Instituição: UNIFOR 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: José Clerton de Oliveira Martins

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: lazer, adolescência, contemporaneidade, violência.

Resumo:
Diante da problemática sociocultural da violência urbana observa-se que há 
práticas adolescentes consideradas como lazer que acarretam danos e prejuízos 
para o indivíduo que as exerce e para a sociedade. Já que na contemporaneidade 
encontram-se relacionamentos superficiais e efêmeros, enquanto características 
específicas da conjuntura consumista que perpassa a constituição dos laços sociais 
da atual sociedade capitalista. Assim, explana-se aqui inferências teóricas e de 
pesquisa de campo referentes à adolescência e suas práticas de lazer, fruto desta 
investigação qualitativa de enfoque social realizada através de trabalho grupal 
com proposta de tratamento dos dados amparado nas noções da técnica da 
análise de conteúdo. Sendo, pois, o trabalho de campo desenvolvido através dos 
referidos encontros grupais em torno da temática da violência nos quais buscou-se 
mediante a ludicidade e discursividade recolher expressões de sentidos atribuídos 
às experiências de lazer de adolescentes inseridos em âmbitos violentos da cidade 
de Fortaleza-Ceará-Brasil. A partir deste trabalho de pesquisa emergiram, mediante 
a discussão dos resultados, temas centrais: divisão relacional intra-comunitária, 
realidade escolar deficitária, espetáculo violento, espaço vital ameaçado, família 
como âmbito de conflito, precariedade comunicacional, práticas diversas de lazer 
elegidas, posturas de significação do vivido. Na verdade, o sujeito adolescente 
encontra-se necessitado de descobrir e desvelar o sentido presente nas 
experiências que é capaz de gerar autoconhecimento e desenvolvimento pessoal 
e social. Até porque a perspectiva sociocultural atual apresenta-se permeada de 
estímulos, próprios da sociedade de consumo, que favorecem a manutenção de 
posturas imaturas as quais deveriam ser progressivamente ultrapassadas ao longo 
do percurso da fase adolescente.
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FAMÍLIA

136. DADOS GERAIS:

Tornar-se mãe no contexto acadêmico: narrativas de um 
self participante

Autor: Ana Maria de Oliveira Urpia 

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: UFBA

Área de concentração: Desenvolvimento

Orientador: Sônia Maria Rocha Sampaio

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: maternidade. vida acadêmica. transições juvenis. 
etnografia (auto)biográfica. 

Resumo:
Estudos recentes sobre os processos de conciliação entre maternidade e vida 
acadêmica sugerem desvantagens para as mulheres quando estas se tornam 
mães nos primeiros anos de suas carreiras, pois que é ainda sobre o sexo 
feminino que recai, em nossa cultura, as responsabilidades dos cuidados 
parentais. Esses estudos, entretanto, não respondem à pergunta: o que acontece 
quando mulheres, ainda na condição de estudantes, tornam-se mães no 
contexto acadêmico? Significa dizer que estas pesquisas têm se concentrado, 
mais particularmente, na experiência de mulheres adultas, na condição de 
profissionais, e não na população juvenil que frequenta as universidades, e que 
experiência processos não-lineares de transição para a vida adulta. Diante desse 
panorama, a presente pesquisa tencionou investigar a experiência de jovens 
que combinam maternidade e vida acadêmica, analisando, a partir dos relatos 
autobiográficos e da observação participante na Creche-UFBA, os significados 
que estas estudantes-mães constroem em torno do processo de transição 
para a maternidade, quando este ocorre no percurso da formação superior. 
O trabalho é fundamentado pela psicologia Cultural do Desenvolvimento e 
pela Abordagem do Self Dialógico, tendo como lentes de análise as categorias 
gênero e geração. No trabalho de campo, na análise e na textualização dos 
dados, trilhou os caminhos sugeridos pela abordagem (Auto)biográfica em 
Etnografia, que pressupõe uma relação dialógica entre o self da pesquisadora, 
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o campo e as biografias. As entrevistadas foram jovens universitárias na faixa 
etária dos 19 aos 25 anos, que estavam experienciando o processo de transição 
parental, e que tinham, portanto, filhos de até dois anos de idade, frequentando 
a creche desta universidade.

137.  DADOS GERAIS: 

Encontros, desencontros ou confrontos entre gerações?: 
um estudo sobre famílias com adolescentes na 
contemporaneidade

Autor: Cristina Teixeira Marques Vieira da Silva

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: PUC Rio

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Andrea Seixas Magalhães

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Família com adolescentes, gerações, transformação, 
contemporaneidade

Resumo:
Este trabalho focaliza a percepção dos pais sobre a adolescência dos filhos e 
analisa as ressonâncias entre as gerações, a partir do discurso das famílias 
com adolescentes. Para tal, elaboramos um levantamento bibliográfico e 
um estudo de campo sobre esta temática. A revisão bibliográfica refere-se às 
particularidades da família e da adolescência, desde a concepção das suas 
noções até as suas características atuais. Discutimos as influências do mundo 
contemporâneo nos modos de relação e de vinculação nas famílias com 
adolescentes, principalmente em uma grande cidade como o Rio de Janeiro. 
O estudo de campo foi realizado com entrevistas presenciais com sete casais 
com filhos adolescentes. Participaram das entrevistas ambos os membros do 
casal parental com idades entre 40 e 65 anos e com filhos de 15 a 21 anos. Tal 
estudo envolveu os seguintes temas: a definição de adolescência; os valores 
transmitidos geracionalmente; o diálogo, liberdade e controle; a tecnologia; 
o consumo, violência e drogas; relações de gênero e sexualidade; a família do 
adolescente; e as expectativas parentais.
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138. DADOS GERAIS:

Um olhar sobre a paternidade adolescente: especificidades 
de uma vivência

Autor: Marina de Moraes e Prado

Nível: Mestrado

Tema: Família 

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia 

Orientador: Mônica Medeiros Kother 

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Adolescência, Psicanálise, Paternidade

Resumo:
A adolescência constitui-se como um processo transicional de intensas 
sobreposições de vivências sociais, psíquicas e corporais, possibilitando 
ressignificações concernentes ao estabelecimento do processo identitário. Nesse 
contexto, o advento de uma paternidade demanda novos rearranjos psíquicos e 
sociais. Esta dissertação tem como objetivo identificar e abordar as percepções 
e vivências de pais adolescentes, a partir do referencial teórico psicanalítico. 
Foram elaboradas duas seções sobre o tema: uma teórica e uma empírica. O 
estudo teórico refere-se, a partir de uma revisão da literatura, aos pressupostos 
psicanalíticos que contemplam a possibilidade de uma compreensão 
aprofundada a respeito das vivências e conflitivas próprias da adolescência. A 
seção empírica desenvolve um estudo qualitativo, com o objetivo de identificar 
como o adolescente do sexo masculino percebe e vivencia sua experiência de 
paternidade, identificando expectativas e temores em relação ao tornar-se pai. 
Foram entrevistados cinco adolescentes do sexo masculino, com idades entre 
12 e 18 anos, cujas parceiras estavam no terceiro trimestre de gravidez. Através 
da técnica de Análise de Conteúdo, foram identificadas quatro categorias 
finais, elaboradas e ilustradas na seção empírica com vinhetas das falas dos 
participantes. As categorias finais são as seguintes: Expectativas e sentimentos 
em relação à gestação e ao filho: atravessamentos narcísicos; Presença paterna 
no processo de gestação: construção de potencialidades; Experiência de 
paternidade: ressignificação da história de vida; e Especificidades nos modos de 
inscrição do ser pai na adolescência. Os aspectos encontrados nesta dissertação 
possibilitaram um melhor conhecimento sobre a articulação entre as demandas 
identitárias da adolescência sobrepostas a uma experiência de paternidade 
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nesta idade da vida. Os participantes do estudo mostraram-se desejosos de 
estabelecer uma relação de proximidade e envolvimento com o filho e referiram 
a possibilidade de tal experiência viabilizar amplas ressignificações relativas as 
suas vivências, como filhos, com os próprios pais. O estudo realizado permitiu 
constatar a importância da atenção em nível de políticas públicas e privadas 
a fim de fomentar aspectos de saúde psíquica contemplados na experiência 
de paternidade adolescente. Constatou-se que, frente a ocorrência de uma 
gravidez na adolescência, é necessário não restringir à compreensão da situação 
a possíveis falhas no processo de comunicação com adolescentes no que diz 
respeito à métodos anticonceptivos, mas, sim, lançar um olhar que possa 
promover a saúde dos jovens envolvidos em vivências nas quais passam a exercer 
funções de paternidade. Afirma-se, portanto, a relevância de que estes jovens 
possam ser acolhidos em espaços que promovam condições de elaboração 
das diversas conflitivas e potencialidades que cada situação de paternidade na 
adolescência a partir de sua especificidade possa vir a contemplar.

139. DADOS GERAIS:

Práticas educativas parentais e dependência química na 
adolescência

Autor: Carla Zart Broecker

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Graciela Inchausti de Jou

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Práticas Educativas Parentais, Dependência Química, 
Adolescência.

Resumo:
O uso de drogas vem acontecendo de forma cada vez mais precoce e com 
substâncias mais nocivas. Pesquisas nesta área procuram identificar os fatores 
de risco e de proteção, sendo que a família ou, mais especificamente, as práticas 
educativas parentais, podem atuar como ambos. O presente artigo teve como 
objetivo principal investigar a percepção das práticas educativas parentais de 
adolescentes com e sem diagnóstico de dependência química. Participaram da 
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pesquisa 48 adolescentes de ambos os sexos, com idades variando entre 14 e 19 
anos. Os participantes foram divididos em dois grupos (com e sem diagnóstico 
de dependência química) com 24 participantes cada um. Os dois grupos foram 
pareados de acordo com gênero, idade e nível socioeconômico. Foram aplicados 
dois instrumentos: o Questionário de Fatores de Risco para Dependência 
Química e o Parents’ Report. Para a análise estatística foram utilizados o teste do 
Qui-Quadrado e o teste de Mann-Whitney. Os resultados mostraram que houve 
diferença significativa entre as percepções dos dois grupos: enquanto as práticas 
educativas parentais socialmente desejáveis estavam mais associadas aos 
participantes sem diagnóstico de dependência química, as práticas socialmente 
indesejáveis estavam mais associadas aos participantes com diagnóstico.

140. DADOS GERAIS:

Relações entre irmãos adolescentes: sentidos e significados  

Autor: Raquel Maracaípe de Carvalho

Nível: Mestrado

Tema: família 

Instituição: PUC-Goiás 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sônia Margarida Gomes Sousa

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Adolescência. Famílias de classe popular. Psicologia sócio-
histórica. Relações entre irmãos. Sentidos e significados.

Resumo:
Neste estudo, buscou-se apreender os sentidos e significados que irmãos 
adolescentes das classes populares atribuem à relação que se estabelece entre 
eles. A concepção de adolescência adotada neste trabalho é a de fenômeno 
construído social e historicamente, não sendo interpretada como uma fase 
natural do desenvolvimento humano. A presente pesquisa enquadra-se no 
tipo qualitativo e é pautada pelos pressupostos teórico-metodológicos da 
psicologia sócio-histórica de Vigotski, fundamentados na perspectiva do 
materialismo histórico e dialético. Participaram como sujeitos cinco duplas de 
irmãos adolescentes entre 12 e 18 anos de idade, que frequentavam a Escola 
de Circo, um dos programas de extensão do Instituto Dom Fernando (IDF) da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUCGoiás) em Goiânia (GO). Os dez 
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irmãos foram entrevistados individualmente e, ao final das entrevistas, cada um 
produziu um desenho expressando a sua relação com o irmão. Posteriormente, 
participaram de dois grupos focais (GF), separando-se os componentes das 
duplas de irmãos, cada um tendo tomado parte em um grupo diferente: 
GF1 e GF2. A partir dos núcleos de significação dos sujeitos, apreenderam-se 
os sentidos e os significados que cada adolescente atribuiu a si, ao irmão e à 
família. Neste trabalho, buscou-se defender a seguinte tese central: os sentidos 
e os significados atribuídos pelos adolescentes participantes à sua relação com 
seu irmão são marcados por relações afetivas, que são os conflitos e a amizade. 
A partir dessa tese central, procurou-se defender outras, como: a ausência de 
autoridade dos pais (e a fragilidade afetiva da família) cede lugar às situações de 
autoritarismo entre irmãos; a violência e a rivalidade na família são constituintes 
e constituídas dialeticamente a partir da violência na sociedade; a família é o 
lugar legítimo para a educação/criação dos filhos. De forma geral, constatou-
se que os próprios adolescentes trazem consigo um conceito naturalizante 
sobre adolescência. Conclui-se que a violência física ou verbal entre irmãos 
adolescentes foi desencadeada pelas relações de desigualdade e de assimetria 
entre eles. A amizade entre irmãos adolescentes configura-se em um aspecto 
importante das relações entre eles, e embora também haja conflitos, estas 
relações podem ser muito gratificantes e enriquecedoras para ambos. A família, 
conjunto complexo das relações entre seus membros, constituiu o espaço dos 
antagonismos vivenciados pelos irmãos adolescentes, assim como entre todos 
os seus membros.

141. DADOS GERAIS: 

Emigração: os sentidos construídos pelos adolescentes a 
partir da ausência dos seus pais

Autor: Stela Maris Bretas Souza 

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: PUC Minas

Área de concentração: Processos de Subjetivação

Orientador: Márcia Stengel

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Emigração. Família. Adolescência
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Resumo:
Esta dissertação tem como objetivo investigar os sentidos dados à emigração, a 
partir da ausência das figuras parentais na vida dos adolescentes. O interesse em 
realizar esta pesquisa deve-se ao fato de que, nas últimas décadas, foi possível 
se observar uma forte emigração dos jovens adultos da cidade de Ipatinga, 
localizada na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, para diversos países, 
especialmente os Estados Unidos. A adolescência marca, em nossa sociedade, 
a transição entre a infância e a idade adulta, e é caracterizada por várias 
transformações biopsicossociais, fundamentais para a construção da identidade 
dos jovens. Sabe-se que os adolescentes, ao viverem o seu dia-a-dia, relacionam-
se com muitas e diferentes pessoas e, de diversos modos, interiorizam valores 
que constituem essas relações, ao mesmo tempo em que vão construindo suas 
próprias formas de entender o mundo. Para compreender os sentidos dados 
pelos adolescentes à emigração dos pais, foi necessário investigar sobre as 
migrações, o contexto social no qual as mesmas estão inseridas e as implicações 
psicossociais de tal fenômeno. Também se procedeu ao resgate histórico 
das configurações da família, buscando entender suas transformações até a 
atualidade e compreender como o modelo de família mais contemporâneo 
interfere nas relações com os adolescentes. Para tal, foram realizadas entrevistas 
semi-estruturadas com quatro adolescentes de Ipatinga, entre 14 e 18 anos, 
cujos pais ainda estavam ausentes em função da emigração, por um período 
que variava entre quatro a sete anos. Através das entrevistas foi possível analisar 
os sentimentos e os sentidos dados à emigração. Os adolescentes revelaram 
como a ausência dos pais interfere em suas relações familiares, sociais, escolares 
e, ainda, em sua perspectiva de futuro. Para eles, de um modo geral, a emigração 
de seus pais teve consequências negativas, o que, portanto, não justifica e não 
compensa a ausência.

142. DADOS GERAIS: 

Adoção de Crianças Maiores: Percepções e Vivências dos 
Adotados

Autor: Jaqueline Araújo da Silva 

Nível: Mestrado

Tema: Família 

Instituição: PUC Minas

Área de concentração: Processos de Subjetivação

Orientador: Márcia Stengel 
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Ano da defesa: 2009

Palavras-Chave: Adoção de crianças maiores; Mitos, medos e preconceitos; 
Vínculos.

Resumo:
Esta pesquisa teve como objetivo investigar a adoção de crianças maiores, 
que se refere àquelas crianças adotadas a partir de dois anos de idade. Neste 
sentido, pretendemos compreender, junto aos adolescentes que foram 
adotados na infância a partir de dois anos, como percebem e vivenciam a 
adoção. Para atingirmos o objetivo proposto partimos para uma discussão 
sobre os aspectos históricos da adoção no contexto mundial e brasileiro até 
os dias atuais. Em seguida, discorremos sobre a legislação que envolve o tema, 
mostrando as modificações ocorridas no decorrer dos tempos e apontamos os 
avanços e as limitações do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA (BRASIL, 
Lei nº. 8.069/1990) e da Lei Nacional de Adoção (BRASIL, Lei nº 12.010/2009). 
Buscamos mostrar os problemas que envolvem a adoção de crianças maiores 
e discutimos os mitos, medos e preconceitos envolvidos. Dissertamos sobre 
o perfil, as motivações e as expectativas que levam os requerentes a iniciar o 
processo de adoção; Falamos sobre os sentimentos, desejos e expectativas das 
crianças e, ainda, sobre o desafio de uma nova família. A pesquisa de campo 
foi realizada na abordagem qualitativa, utilizando a entrevista semiestruturada. 
Foram entrevistados quatro adolescentes de ambos os sexos, a partir de 12 
anos de idade. Os dados obtidos foram tratados pela análise de conteúdo por 
categorias temáticas. O resultado das análises mostrou pontos em comum que 
levaram os entrevistados ao acolhimento institucional, como a negligência, a 
falta de recursos financeiros, a violência e o abandono pela família biológica. 
Apesar disso, cada experiência teve uma trajetória singular e uma narratividade 
peculiar. Para todos os entrevistados a vivência de abandono esteve relacionada 
às suas características pessoais e as situações em que se deram a adoção. 
Outra constatação é que a passagem da família biológica para o abrigo foi 
vivenciada como inesperada e sem esclarecimentos, sendo marcada por medos, 
sofrimentos e dúvidas. Evidenciou-se também um processo de silenciamento 
do passado como mecanismo de defesa. Além disso, todos demonstraram uma 
forte ligação com os irmãos biológicos. Observou-se que não houve pela equipe 
multiprofissional, a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preparação 
gradativa e acompanhamento para a passagem da família biológica para o 
abrigo e do abrigo para a família adotante e nem acompanhamento pós-
adoção. Constatou-se também a importância de se fazer um trabalho prévio 
com os requerentes à adoção, e com suas famílias extensas.
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143. DADOS GERAIS: 

Práticas educativas parentais em dependentes químicos

Autor: Walter Eduardo Granetto

Nível: Mestrado 

Tema: Família

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Vera Lucia Adami Raposo do Amaral

Ano da defesa: 2008

 Plavras-Chaves: Relação pais e filhos, práticas educativas parentais, 
dependência química.

Resumo:
As práticas educativas parentais são definidas como classes comportamentais 
emitidas pelos pais que têm o objetivo de suprimir comportamentos 
indesejáveis e incentivar a ocorrência de comportamentos adequados nos filhos 
(uso de explicações, de punições ou de recompensas). Assim, este trabalho teve 
como objetivo descrever as práticas parentais relatadas por jovens internados 
numa instituição de recuperação de dependentes químicos e discutir com base 
em outras pesquisas, as possíveis relações de contingência entre as práticas 
parentais e o comportamento dos participantes. Participaram desta pesquisa 
nove adolescentes, de ambos os sexos, solteiros, com idades entre 17 a 21 
anos, oriundos de famílias biparentais. Para obtenção dos dados foi utilizado 
ficha de identificação contendo dados sobre a idade e sexo dos participantes, a 
escolaridade e ocupação dos sujeitos e do casal parental, a renda familiar, o inicio 
de consumo de substâncias psicoativas, o consumo no último mês que antecedeu 
a internação e se houveram internações anteriores; um instrumento (Escalas de 
Qualidade de Interação Familiar – EQIF) e uma entrevista semi-estruturada. Os 
resultados mostraram que a maioria dos participantes da amostra estudada 
estava inserida em um ambiente familiar de risco para o desenvolvimento de 
condutas anti-sociais, pois eram pais que não utilizavam práticas positivas 
como o envolvimento paterno, supervisão e monitoria eficazes e diálogo com 
os filhos, mas utilizavam frequentemente práticas negativas, principalmente a 
punição verbal e a comunicação negativa, caracterizando assim um ambiente 
familiar coercitivo. A presente pesquisa demonstrou a importância da família, 
em especial das práticas educativas, no desenvolvimento de problemas de 
comportamento nos filhos como o uso e dependência de drogas.
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144. 144. DADOS GERAIS:

Padrões relacionais familiares de uma adolescente com 
diabetes tipo 1: a interface saúde e justiça

Autor: Ana Carolina Pereira Ferreira

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: PUC- SP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Ida Kublikowski

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: família; adolescente; diabetes tipo 1

Resumo:
A presente pesquisa teve por objetivo compreender os padrões relacionais 
de uma família que está sendo acompanhada pela Justiça, frente ao risco de 
morte da filha adolescente portadora de diabetes tipo 1 (DM1). Além desse 
objetivo geral, tivemos como objetivo específico compreender o contexto 
intergeracional desta família e quais recursos de enfrentamento são utilizados 
diante da doença e do seu agravamento. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
construída da perspectiva sistêmica e delineada como estudo de um caso, 
que foi desenvolvido por meio da utilização de três instrumentos: a entrevista 
semi-estruturada, o genograma e o teste da Entrevista Familiar Estruturada, 
de Férez-Carneiro (2005). A partir da triangulação dos dados colhidos, foram 
realizadas a categorização das informações e a discussão dos resultados. O 
caso estudado evidenciou que a intervenção jurídica embora tenha implicado 
na maior assiduidade nas consultas médicas, não diminuiu a frequência das 
internações hospitalares da adolescente. Além disso, ao invés de ser percebida 
como recurso de proteção, a paciente e sua família a interpretaram como fator 
gerador de estresse nas relações familiares. A atual abordagem não conseguiu 
alterar os recursos de enfrentamento da adolescente e da família, construídos 
intergeracionalmente. Tal fator pode ter dificultado mudanças mais eficazes na 
forma de lidar com a doença. Esta pesquisa também aponta a necessidade de 
um diálogo mais efetivo entre equipe de saúde, família e judiciário, com vistas 
a tecer uma rede social de proteção, que possa abarcar, não apenas o paciente, 
mas também sua família, que se percebe negligenciada e isolada.
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145. DADOS GERAIS: 

Influência dos padrões interacionais da família na obesidade 
do adolescente: um estudo qualitativo com o Modelo 
Familiar FIRO

Autor: Carolina de Alvarenga Sales

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Rosa Maria Stefanini de Macedo

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Família, sistema familiar, obesidade, adolescente, pesquisa 
qualitativa.

Resumo:
A obesidade tornou-se um problema de saúde em todo o mundo e afetou 
milhões de pessoas de todas as idades, inclusive adolescentes. Esta pesquisa 
considerou a conhecer as interações padrões definidos pela FIRO Modelo 
Familiar (Fundamental Orientação relações interpessoais) em famílias que 
têm um adolescente obeso e para entender como padrões de interações 
familiares tem uma influência sobre o problema da obesidade. Este estudo é 
caracterizado como uma pesquisa qualitativa realizada com famílias de São 
Paulos de adolescentes obesas iniciando um tratamento de obesidade. Para 
a coleta de informações a entrevista semi-structtured e o Genograma tinha 
sido usado. Foi realizado entre uma ou duas reuniões com cada família no 
local onde o tratamento é oferecido. Na análise das conversas foi evidenciado 
a dificuldade das famílias na inclusão da obesidade, do membro obeso e / 
ou da mudança de hábito (tratamento) nas seguintes situações: alianças que 
fortaleçam o membro obeso ou configurar uma situação propicious para a 
obtenção de alimentos; negligência, ausência ou falta de um modelo de cuidar 
da obesidade filhos; dificuldade dos membros em cometer-se a um sentimento 
de pertença; resistência em reconhecer a obesidade como parte da identidade 
dos grupo familiar; visão preconceituosa que eles percebem na sociedade em 
relação à obesidade. O controle nas relações está diretamente relacionada ao 
controle alimentar, o uso de regras rígidas, ameaça ou punição dos pais sobre o 
comportamento alimentar das crianças, estimula uma reação de desobediência, 
revolta e até mesmo um descontrole alimentar em uma intenção paradoxal para 
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retomar controlar em seu comportamento. Finalmente, a intimidade é superficial, 
tendo uma clara restrição dos adolescentes em compartilhar os sentimentos e 
vulnarabilities, e isso é devido à obesidade ou à fase de desenvolvimento em 
que se encontram.

146. DADOS GERAIS:

Recasamento e filhos adolescentes: um estilo de vida em 
negociação

Autor: Christina Manço Cury

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Ceneide Maria de Oliveira Cerveny

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: recasamento, adolescentes, comunicação, regras, 
lealdade. 

Resumo:
Neste trabalho procuramos investigar as relações familiares nos recasamentos 
sob o olhar dos filhos adolescentes. O aumento de divórcios e recasamentos 
nessa fase do ciclo vital, assim como a escassez de pesquisas com essa 
população nos instigaram a investigar o problema por meio de uma pesquisa 
qualitativa com delineamento de estudo de caso. O estudo foi feito na cidade 
de Santos, com a participação de três jovens, usando para coleta de dados a 
entrevista semi-estruturada e o Genograma da família. Foram investigados os 
padrões de comunicação, regras e lealdades como categorias desse estudo, com 
a finalidade de se conhecer seus significados e a maneira pela qual a família 
recasada em convívio atual os negociavam na concepção do adolescente. Os 
resultados mostraram que a família recasada com filhos adolescentes possui um 
estilo de vida próprio e particular, no qual todos os componentes em convívio 
compartilham de conflitos equivalentes, buscando formas de vida alternativas 
para a evolução e preservação de seus integrantes.
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147. DADOS GERAIS: 

Da modernidade à pós-modernidade: um estudo sobre a 
adolescência entre as gerações

Autor: Débora Felamingo

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Ceneide Maria de Oliveira

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: adolescência; ciclo vital familiar; pós maternidade

Resumo:
O presente trabalho objetivou observar as mudanças ocorridas na vivência da 
adolescência dentro da Família Adolescente, entre as gerações, no período de 
transição da Modernidade à Pós-Modernidade, mediante a identificação das 
semelhanças e diferenças em ser adolescente tanto para pais, quanto para 
filhos. A pesquisa, de cunho qualitativo, foi realizada na cidade de Sorocaba (São 
Paulo). O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o “Grupo de Pais” e o 
“Grupo de Adolescentes”, os quais foram desenvolvidos com perguntas abertas 
aos participantes. Pais e filhos participaram dos encontros separadamente, 
para que se pudessem obter semelhanças e diferenças entre adultos e 
adolescentes sobre a temática em questão. As bases teóricas utilizadas foram 
a Teoria Sistêmica (de acordo com Vasconcellos, 2002) e a Teoria do Ciclo Vital 
Familiar (segundo Cerveny 1997 e 2002, e Carter e McGoldrick, 2001). Por meio 
da análise do conteúdo das reflexões dos grupos, destacaram-se categorias e 
subcategorias para análise, organizando o tema e a articulação teórica. Pais 
e filhos participantes trouxeram significados diferentes para a adolescência, 
caracterizando assim as mudanças na vivência da adolescência dentro da 
Família Adolescente, entre as gerações. Os participantes apontaram diversos 
pontos, destacando-se a adolescência como “tempo de trabalho e estudo”, 
“tempo de responsabilidades” e “tempo de aproveitar”, além de aspectos 
contextuais, como: álcool/ drogas/ cigarro; violência/ segurança; consumo e 
poder aquisitivo; influências da mídia e informatização; transmissão de valores; 
independência/ autonomia/ diferenciação e relacionamento entre pais e filhos. 
As mudanças verificadas na vivência da adolescência parecem acontecer em 
aspectos ligados principalmente aos valores, influenciados pelo sentido de 
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uma sociedade muitas vezes individualista, deixando de lado a importância da 
família. Em contrapartida, as famílias entrevistadas demonstraram que apesar 
das diferenças entre pais e filhos e das dificuldades de âmbito contextual que 
envolvem a vivência desta fase na atualidade, ser Família Adolescente pode ser 
uma experiência de afeto, proximidade, diálogo e transformação.

148. DADOS GERAIS:

Filhos do divórcio: como compreendem e enfrentam 
conflitos conjugais no casamento e na separação

Autor: Maria Dolores Cunha Toloi

Nível: Doutorado

Tema: Família

Instituição: PUC-SP 

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Rosane Mantilla de Souza

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Divórcio, Adolescente, Judiciário, Guarda, Conflitos

Resumo:
O objetivo deste estudo é investigar como os adolescentes compreendem e 
enfrentam conflitos conjugais no casamento e na separação. Quarenta e cinco 
estudantes, pertencentes às camadas médias da população paulistana, entre 
13 e 16 anos, participaram da pesquisa qualitativa realizada através de quatro 
Sociodramas Temáticos sobre conflitos conjugais. Os resultados demonstram 
que os conflitos interparentais são identificados como fenômenos gerados por 
características intrínsecas e particulares dos genitores. Os adolescentes não 
identificam os aspectos interacionais e dinâmicos na construção e manutenção 
das discórdias, nem mesmo nas demandas da conjugalidade. Os filhos de pais 
de primeira união não conseguem identificar as dinâmicas dos relacionamentos 
conjugais e conflitos, enquanto os filhos de pais separados/divorciados/segundo 
casamento, discriminam estes fatores de acordo com o alto nível emocional dos 
confrontos identificados por eles. Dentre os temas eliciadores de conflitos, a 
questão econômica e as práticas educacionais são os mais comuns, sendo que 
o aspecto financeiro permeia todas as instâncias de escalonamento. O estilo de 
parentalidade, como mediador de conflitos interparentais, e a interferência de 
terceiros (avó, empregada, parentes e amigos) também são intensificadores de 
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discórdias. Quanto ao enfrentamento, as respostas dos participantes coincidem 
com as reações da revisão apresentada por Cummings e Davies (2002), em que o 
ajustamento de crianças e adolescentes pode ser observado através da atuação 
dos processos cognitivos e emocionais quando eles tentam alterar o fator de 
estresse, causado pelos conflitos, através da solução do problema.

149. DADOS GERAIS:

Onde está a “varinha mágica”?: um estudo compreensivo 
da relação família, adolescente, sistema de garantia de 
direitos e rede de atendimento no contexto jurídico

Autor: Mariana Lugli

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Rosa Maria Stefanini de Macedo

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: família, rede de atendimento, sistema de garantia de 
direitos, contexto jurídico

Resumo:
O objetivo do presente estudo foi compreender a relação entre a família; sistema 
de Garantia de Direitos às Crianças e Adolescentes e rede de atendimento. Esta 
pesquisa caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa realizada com uma 
família; um Juiz; uma Promotora; uma psicóloga; uma conselheira tutelar; uma 
diretora escolar e uma assistente social. Para a realização da coleta de dados 
utilizamos como instrumentos a entrevista semiestruturada e a linha do tempo. 
Por meio das categorias de análise construídas a partir da narrativa da família; 
dos representantes do sistema de garantia de direitos e da rede; pudemos 
compreender a complexidade das relações que foram construídas nesse processo. 
Apesar de a família perceber que foi bem atendida pelos profissionais; tendo 
recebido inúmeros atendimentos; o caso não apresentou melhora em relação à 
situação em que se encontrava quando foi atendida pela primeira vez. A família 
encontra-se presa em um sistema de atendimento não – coordenado que não se 
articula. A tentativa de reduzir a complexidade do fenômeno em ações simples 
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e focadas; permanecendo em compartimentos estanques sem articulação; não 
permite o encontro de uma boa alternativa para a família; como resultado o 
caso está em aberto há anos na Vara da Infância e Juventude. Do ponto de vista; 
do paradigma tradicional que norteia o trabalho dos atendentes; todos agem 
com base na lei; cumprindo suas responsabilidades; porém não conseguem 
bons resultados com a demanda familiar. Concluindo; faz-se necessária nesse 
contexto; a construção de contextos geradores de competências nas famílias e 
nos profissionais da rede; criando um modelo positivo e de reconhecimento dos 
recursos que ambos possuem.

150. DADOS GERAIS:

A família e os projetos sociais voltados para jovens: impacto 
e participação

Autor: Marianne Ramos Feijó

Nível: Doutorado

Tema: Família

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Rosa Maria Stefanini de Macedo

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: projetos sociais, jovens, famílias, serviço social com família

Resumo:
O presente trabalho tem como foco o estudo de projetos sociais voltados para 
jovens e o impacto destes projetos nas famílias destes jovens. Buscou-se através 
deste, entender que alcance podem ter tais projetos no que se refere à ampliação 
de possibilidades relacionais, de autonomia e de protagonismo dos envolvidos. 
Ou seja, pretendeu-se levantar, por meio de entrevistas com profissionais, 
jovens e com seus familiares, as mudanças que ocorreram com os participantes, 
com suas famílias e em suas relações sociais, durante a participação do jovem 
no projeto. Para isso, partiu-se do enfoque sistêmico-cibernético novo-
paradigmático, com ênfase nas relações e nas interações. A realidade é vista como 
construída, de acordo com a ótica construcionista social (GRANDESSO, 2000), a 
partir da qual procura-se entender os indivíduos como autores que influenciam 
e, ao mesmo tempo, são influenciados pelo meio em que vivem; indivíduos 
que constroem sua experiência socialmente, na linguagem; indivíduos que 
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afetam e são afetados pela cultura na qual estão imersos (MOTA e CIURANA, 
2002). Baseou-se também em estudos sistêmicos sobre a importância da rede 
social na saúde dos indivíduos e no desenvolvimento de um ser humano, de 
sua família e comunidade (SLUZKI, 1997) e, em propostas de projetos sociais. 
Desenvolveu-se, então, um estudo qualitativo, com análise e interpretação do 
conteúdo de dezessete entrevistas. Elas foram realizadas com sete profissionais 
que atuam em três projetos sociais e que já atuaram em mais de dez projetos: 
esportivos, culturais, de cidadania, de liberdade assistida, de “inclusão” digital e 
de tutoria; com cinco jovens e com cinco familiares de jovens. Foi identificada, 
nessas entrevistas, a necessidade de aproximar as famílias dos jovens, que 
participam nos projetos sociais. Esta aproximação mostrou-se importante para 
elas mesmas, para os jovens e para o fortalecimento de suas redes sociais; uma 
vez fortalecidas, estas redes podem dar suporte às famílias de menor renda, que 
consequentemente poderão ampliar a participação social implicando a redução 
da miséria e da desigualdade social. Porém, foram constatadas dificuldades 
no trabalho com as famílias por diferentes motivos, tais como: falta de verba, 
despreparo dos profissionais para realizar atividades em que elas estejam 
envolvidas e dificuldade em acessá-las, nas poucas atividades a elas direcionadas. 
O trabalho foi a necessidade mais apontada pelos entrevistados, o que aparece 
como um fator ligado à vulnerabilidade e ao sofrimento nas populações menos 
favorecidas do ponto de vista material.

151. DADOS GERAIS: 

A maternidade adolescente como uma experiência familiar: 
uma análise de narrativas de mães de diferentes níveis 
socioeconômicos

Autor: Roberta Ferreira Takei

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: UFBA

Área de concentração: Psicologia do Desenvolvimento 

Orientador: Ana Cecília de Souza B. Bastos

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Transições; maternidade adolescente; Self; identidade
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Resumo:
Este estudo buscou analisar os significados construídos por mulheres que foram 
mães adolescentes a respeito da gravidez e da transição para a maternidade. 
Insere-se dentro de um projeto-matriz mais amplo, “Transições familiares 
como eventos narrativos: um estudo comparativo transgeracional” (CNPq), 
coordenado pela Dra. Ana Cecília de Sousa Bastos (Departamento de Psicologia, 
UFBA) e envolvendo uma parceria com os Drs. Jaan Valsiner e Roger Bibace 
(Clark University, Massachussets). Focalizando memórias autobiográficas de 
mulheres que foram mães adolescentes pretendeu-se abordar o lugar simbólico 
da gravidez e da maternidade a partir da perspectiva das jovens mães e de 
suas mães. O presente estudo adotou um setting de conversação como espaço 
privilegiado para a coleta de dados, tomando como sujeitos duas gerações 
de mães, sendo que a segunda delas deveria necessariamente ter tido o 
filho durante sua adolescência (definida aqui pela idade de 14 a 19 anos). Os 
resultados apontam as múltiplas trajetórias que as mulheres traçam enquanto 
mães adolescentes, frente a um contexto de sugestões sociais marcadas 
principalmente pela ambivalência de significados, a confrontação e alternância 
entre diferentes posições do Eu. A experiência da gravidez e da maternidade é 
processual, e sua aceitação pode ser facilitada por alguns recursos simbólicos 
utilizados pela jovem mãe (crenças, informações, expectativas, relacionamento 
com o bebê) e pela rede de suporte social que a cerca. Além disso, percebe-se 
um padrão comum de compartilhamento das atribuições da maternidade com 
outros membros da família, representada especialmente pela figura da mãe da 
jovem. Espera-se que os resultados obtidos ajudem a compreender melhor as 
singularidades da gravidez e da transição para a maternidade na adolescência, 
dentro de um contexto cultural brasileiro. Especificamente, ao analisar 
significados construídos em torno do parto e transição para a maternidade e 
sua articulação com narrativa, self e identidade, situa-se a interação memória-
self-cultura tanto no nível macro do sistema cultural amplo como no nível micro 
do ambiente narrativo imediato.

152. DADOS GERAIS: 

Gravidez, Maternidade e Análise Comportamental da 
Cultura: Crenças e Atitudes em Práticas Culturais de 
Agentes Comunitárias de Saúde e Adolescentes Grávidas 
do Sertão do Brasil

Autor: Ana Lucia Barreto da Fonseca

Nível: Doutorado
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Tema: Família

Instituição: UFES 

Área de concentração: Psicologia 

Orientador: Elizeu Batista Borloti

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Gravidez adolescente, educação, família, prevenção

Resumo:
A gravidez adolescente é fato visto quase sempre como “problema”, mas esta 
visão não é consensual. Este estudo descreve dados epidemiológicos da 
gravidez adolescente e apresenta teorias que justificam ou questionam um 
suposto “problema” neste fato. Analisaram-se registros governamentais de 
gestações por faixa etária. Constatou-se crescimento na taxa de fecundidade 
das jovens de 10-19 anos e diminuição na faixa acima dos 20 anos. Em geral, o 
suposto “problema” do fato está em filhas de famílias de baixa renda, excluídas 
dos serviços de saúde e educação, em maior risco de morbimortalidade 
materno-infantil. A análise do suposto “problema” tem dois pontos de discussão: 
biomédico (imaturidade física para gerar uma criança saudável, que aumentaria 
a probabilidade de complicações gestacionais e de parto) e sociocultural 
(contingências perpetuadoras da exclusão, que já comprometem as jovens antes 
delas engravidarem). Precoce, a gravidez/maternidade tem sido via exclusiva de 
acesso a recursos comunitários, mas não deveria ser a única via.

153. DADOS GERAIS:

“Antes o Filho Apanhar do Pai do que da Polícia”: 
Representações e Práticas Educativas das Mães sobre os 
Filhos Atendidos pelo Conselho Tutelar de Vitória. 

Autor: Daniel Henrique Pereira Espíndula

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Zeidi Araujo Trindade

Ano da defesa: 2006
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Palavras-chave: representação social, práticas educativas, conselho tutelar.

Resumo:
O presente trabalho procurou investigar as representações das mães atendidas 
pelo Conselho Tutelar sobre “filhos que dão problema”; as práticas educativas 
desenvolvidas no enfrentamento do problema e a avaliação do suporte 
oferecido pelo Conselho. Participaram do estudo onze mães de adolescentes, 
selecionados segundo o interesse da pesquisa, com filhos que apresentam 
algum tipo de problema – envolvimento com drogas, estarem em situação de 
rua e/ou praticando pequenos delitos. Foi utilizado um roteiro de entrevista com 
uma questão de evocação sobre adolescentes que davam problemas, questões 
abertas sobre as práticas educativas desenvolvidas pela mãe na educação 
do filho, e a relação destas com o Conselho Tutelar. O material foi analisado a 
partir da análise temática proposta por Bardin. Os resultados mostram que a 
representação das mães a respeito de adolescente que dá problemas apresenta 
elementos como: incontrolável, influenciável, com problemas de personalidade 
(mente fraca) e rebelde. As causas parecem estar centradas nas características 
pessoais e internas. Amizades e o meio em que vivem; falta de controle; 
necessidade da obtenção de bens socialmente valorizados e a questões 
religiosas. Já as práticas educativas estão embasadas na prática do diálogo e 
do conselho. Contudo, as mães avaliam que a única prática capaz de resolver 
o problema apresentado pelos filhos seria a internação. No entanto, o que se 
verifica é que na maioria dos casos a aplicação dessa medida não compete ao 
Conselho Tutelar; havendo um descompasso entre o que é vislumbrado pelas 
mães e as medidas plicadas pelo Conselho com vistas a resolução do problema.

154. DADOS GERAIS:

A questão do pai para o adolescente infrator e os impasses 
na transmissão do desejo 

Autor: Cristina Sandra Pinelli Nogueira

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: UFMG

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cassandra Pereira Franca

Ano da defesa: 2006
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Palavras-chave: Pais e filhos; Psicologia forense; Adolescente infrator; 
Desejo

Resumo:
Trataremos, no primeiro capítulo desta dissertação, do contexto em que 
foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), do tratamento que 
foi sendo dado à questão da delinquência juvenil pelo texto jurídico até a 
implementação do ECA. O enfoque estará voltado para o modo como essa Lei 
considera o adolescente infrator e as medidas sócio-educativas e protetivas. 
Serão trazidas algumas elaborações sobre o trabalho do técnico na instituição, 
assim como as possibilidades e limites da prática psicanalítica numa instituição 
jurídica. No segundo capítulo abordaremos o tema da delinquência juvenil, 
seus conceitos gerais em Freud e em outros psicanalistas que trataram do 
assunto. Merecerão destaques aquelas situações que se relacionam com o tema 
da dissertação, principalmente August Aichhorn. A ilegalidade da mãe que se 
presentifica na sua escolha de engendrar um filho, decidindo se permitirá ou não 
a incidência do pai, em suas várias instâncias: o pai que registra, que sustenta, 
que transmite um nome de família. É claro que a posição do pai é fundamental, 
seu consentimento em ser pai daquele filho, mas temos que assinalar também 
esse poder da mãe em permitir, ou mesmo se posicionar, para que esse homem 
assuma a paternidade. Essas inscrições têm fortes incidências sobre o sujeito, o 
que os adolescentes expressam de diversas formas, desde afirmando, com muita 
mágoa, que sobreviveram sem ele, que falta faz?, até confirmando um ódio pelo 
pai, pela maneira como o pai tratou o próprio adolescente, ou sua mãe, pela 
falta de apoio. Fomos verificando a importância do pai nas instâncias subjetivas, 
simbólicas e reais: o pai que registra a criança, que ama, que transmite seu nome 
e parentesco, inserindo-a em um lugar simbólico na cultura; que ajuda a mãe 
a cuidar da criança, realizando a chamada paternagem, conforme traduz Eric 
Laurent, do professor de psicologia Jean Le Camus, que usa o termo caregiving 
ou parenting. Ele ressalta a importância do pai que cria uma criança estando 
implicado em interações com ela; paternagem inclui os cuidados com o filho que 
se seguem nas semanas, meses (Apud LAURENT, 2005, p. 103). Buscando-nos 
orientarmos pelo diagnóstico estrutural (psicose, neurose e perversão), apesar 
de estarmos acompanhando a discussão sobre a segunda clínica do ensino de 
Lacan15, estaremos priorizando os casos em que houve a inscrição do Nome-
do-Pai. Percebermos em um número significativo de casos com indicadores 
sérios do diagnóstico de psicose, e reconhecemos a urgência dessa discussão16, 
porém iremos refletir a partir de casos com o diagnóstico de neurose. Além do 
estudo clínico, iremos privilegiar, no capítulo III, alguns textos de Freud e Lacan, 
os três tempos do Édipo e os processos e impasses vividos pelo menino nesse 
percurso, obviamente sem a pretensão de esgotar o tema. Visando a lançar luzes 
para precisarmos os aspectos teóricos a serem formalizados a partir da leitura da 
psicanálise, será trabalhada, no capítulo IV, o caso de um adolescente que pude 
acompanhar no cumprimento da medida de Liberdade Assistida. Embora não 
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vá ser o objeto desta proposta de trabalho, tal estudo poderá contribuir para se 
pensar as contribuições da psicanálise em uma instituição da Lei, seus limites e 
suas condições de existência. Estaremos desenvolvendo algumas ideias sobre 
essa questão, principalmente no item 3 do primeiro capítulo.

155. DADOS GERAIS:

Diferenças de Gênero na Interação entre Irmãos em uma 
Comunidade Ribeirinha Amazônica

Autor: Sarah Danielle Baia da Silva

Nível: Mestrado

Tema: família 

Instituição: UFPA

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Fernando Augusto Ramos Pontes

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Desenvolvimento, Irmãos, Gênero.

Resumo:
A associação entre desenvolvimento humano e família vem sendo intensificada 
nas últimas décadas no meio cientifico, pelo reconhecimento deste fenômeno 
como intrinsecamente ligado aos contextos relacionais no qual ocorre. O contato 
prolongado e diário, no mesmo ambiente familiar e com compartilhamento 
das figuras parentais, são alguns dos elementos que parecem indicar a 
relevância da relação entre irmãos para o curso do desenvolvimento. Uma das 
variáveis descritas na literatura como influenciadora da qualidade dos vínculos 
fraternos, trata-se do gênero. O objetivo do presente estudo foi investigar as 
características das interações entre irmãos na comunidade ribeirinha do rio 
Araraiana (município de Ponta de Pedras, Pará), identificando como a diferença 
de gênero pode influenciar nestes arranjos. A metodologia utilizada privilegiou 
a pesquisa de enfoque qualitativo, empregando-se as técnicas de observação 
participante, entrevista com roteiro estruturado e semi-estruturado. Os dados 
foram obtidos através do Inventário Sócio-demográfico (ISD), Inventário de 
Rotina (IR) e de registros de Notas de Campo (NC) realizados ao longo de toda 
a coleta. O número de participantes variou nas duas fases da investigação; na 
primeira, correspondente à aplicação do ISD, 123 pessoas fizeram parte da 
pesquisa; na segunda, referentes aos estudos de caso, participaram 13 crianças 
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(8 do sexo feminino e 5 do masculino) e 7 adolescentes (5 do sexo feminino e 
2 do masculino), as quais faziam parte de três famílias focais escolhidas para 
um estudo mais detalhado. O material coletado foi analisado quantitativamente 
(dados do ISD) e qualitativamente (IR e NC). Os principais resultados da 
caracterização sócio-demográfica indicaram uma população extrativista, de 
baixíssima escolaridade, renda per capita abaixo da linha da miséria, com 
concepções dos papéis masculinos e femininos essencialmente tradicionais 
e com numerosos grupos de irmãos. A análise dos dados de rotina permitiu 
a identificação dos principais subsistemas de interação entre irmãos, onde se 
pôde identificar que o arranjo interativo dentro desses grupos parecia dar-se 
essencialmente em função do gênero do participante. Os irmãos mais velhos 
pareceram ser importantes agentes socializadoras dos membros mais jovens 
da fratria, partilhando com estes, quase a totalidade das atividades realizadas 
ao longo do dia. As tarefas desempenhadas por meninos e meninas dentro da 
família tendiam a identificar-se com as atividades parentais do genitor de mesmo 
gênero. As irmãs mais velhas eram quem desempenhavam grande número de 
atividades de cuidado para com seus irmãos mais jovens. Em termos gerais, 
percebeu-se correlação entre a definição de papéis e funções dentro do grupo de 
irmãos, compatíveis com concepção de gênero presentes na cultura ribeirinha 
do Araraiana. Acredita-se que as análises apresentadas ofereçam indícios dos 
tipos de experiência socializadoras e de desenvolvimento oportunizadas pelo 
modo de vida ribeirinho.

156. DADOS GERAIS: 

Representações mentais de apego e percepção de práticas 
parentais por jovens adultas

Autor: Vanessa Fonseca Gomes

Nível: Doutorado 

Tema: Família

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cleonice Bosa

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Apego; Relação mãe-criança; Práticas educativas
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Resumo:
O objetivo deste estudo foi investigar se o conhecimento ou não do script 
de base segura, afeta as cognições que compõe as futuras práticas parentais. 
Participaram 60 universitárias, com idades entre 18 e 25 anos divididos em 
dois grupos (Grupo 1: presença do conhecimento do script de base segura e 
Grupo 2: desconhecimento do script de base segura). O script de base segura 
foi avaliado por meio do Attachment Script Assessment. Já as percepções sobre 
práticas parentais foram analisadas através da observação de videoclipes sobre 
interações mãe-criança. Os resultados confirmaram parcialmente a hipótese de 
que as representações mentais de apego afetam as futuras práticas parentais, 
pois foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em apenas duas 
categorias: metas de Promoção de Independência e Atribuição de Causalidade 
ao Comportamento da Criança. A porcentagem de universitárias que reportaram 
o uso de ambas as categorias foi maior no grupo 1 do que no grupo 2. A meta de 
promover independência foi consistente com um dos aspectos mais importantes 
do fenômeno de base segura. A atribuição de causalidade ao comportamento 
da criança foi considerada um indicador da futura sensibilidade materna - outro 
aspecto essencial para a formação de vínculos afetivos.

157. DADOS GERAIS:

Crianças, Adolescentes e Transições Ecológicas: Instituições 
de Abrigo e Família como Contextos de Desenvolvimento

Autor: Aline Cardoso Siqueira

Nível: Doutorado

Tema: Família 

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Débora Dell´Aglio

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: institucionalização, desenvolvimento humano, reinserção 
familiar, políticas públicas.

Resumo:
Este estudo investigou a problemática da institucionalização, verificando as 
características pessoais e familiares de crianças e adolescentes abrigados, 
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sua percepção quanto às figuras parentais, seu desenvolvimento emocional, 
cognitivo e social e, por fim, o processo de reinserção familiar. O Estudo I 
investigou o perfil dessas crianças e adolescentes, focalizando as características 
individuais, familiares e sociais de 155 jovens, de sete a 16 anos, da região 
metropolitana de POA/RS. Foram utilizados: entrevista estruturada, Teste de 
Desempenho Escolar, Escala Multidimensional de Satisfação de Vida e Mapa dos 
Cinco Campos. Os resultados indicaram a presença de fatores de risco no nível 
da pessoa (precoce experimentação de drogas e baixo desempenho escolar) 
e no nível do microssistema familiar (monoparentalidade e trabalho informal), 
além de diferenças entre os tipos de abrigos nos escores dos instrumentos. O 
Estudo II investigou como estes jovens percebem as figuras parentais em sua 
rede de apoio. Os dados indicam que a maioria dos participantes tem contato 
familiar frequente e a existência de uma percepção positiva associada à família, 
sugerindo a idealização das relações familiares. Observou-se, também, um 
enfraquecimento da figura paterna na rede de apoio. O Estudo III investigou 
a vivência de eventos estressores, rede de apoio e satisfação de vida entre 
jovens institucionalizados e jovens que viviam com suas famílias. Uma MANOVA 
indicou a existência de diferença entre os grupos quanto à rede de apoio e 
eventos estressores, mas não quanto à satisfação de vida. No Estudo IV, sobre 
o processo de reinserção familiar, cinco adolescentes foram acompanhados 
longitudinalmente, através de visitas domiciliares, Entrevistas de Reinserção 
e do procedimento da inserção ecológica. Os resultados demonstraram que 
não houve uma preparação dos jovens e familiares para o retorno e não foi 
disponibilizado apoio após o desligamento da instituição, apontando a carência 
de políticas públicas de atenção a esse processo e um abismo entre o que é 
preconizado no ECA e o que ocorre na realidade. A necessidade de políticas 
públicas focalizadas nas famílias e nos processos de reinserção de jovens 
institucionalizados é discutida.

158. DADOS GERAIS:

Paternidade adolescente e os projetos de vida na gestação 
do primeiro filho

Autor: Ana Paula Cargnelutti Venturini

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia
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Orientador: César Piccinini

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: adolescência, projetos de vida, paternidade.

Resumo:
O presente estudo investigou a paternidade e os projetos de vida entre 
adolescentes não-pais e adolescentes que esperavam seu primeiro filho. Em 
particular buscou examinar o impacto da gravidez nos projetos de vida em 
relação à família, à escola ao trabalho. Para tanto, foram realizados dois estudos: 
o Estudo I, com sete adolescentes não-pais (13 a 16 anos) e, o Estudo II, com 
cinco pais adolescentes (16 a 18 anos). Todos responderam a uma entrevista 
sobre as atividades cotidianas, projetos de vida e percepções sobre a gravidez 
na adolescência. Análise de conteúdo qualitativa revelou que os adolescentes 
não-pais apresentaram grande diversidade nas atividades cotidianas e nos 
projetos de vida. Diferentemente, os pais adolescentes relataram uma rotina de 
atividades e de projetos de vida bastante restritos. Além disso, os adolescentes 
não-pais relataram percepções negativas da paternidade adolescente, 
com destaque para a diminuição das atividades cotidianas e limitações nos 
projetos de vida. Já os pais adolescentes, contrariando essa visão negativa da 
paternidade, relataram que, embora estivessem adiando alguns projetos de 
vida, o filho poderia ser um incentivo para realizá-los. Discute-se a importância 
de singularizar a experiência da paternidade adolescente que, embora possa 
ampliar os desafios na concretização de projetos de vida anteriores, também 
pode auxiliar na elaboração daqueles projetos; especialmente se for considerado 
o contexto e o apoio familiar recebido – os quais são fundamentais para que o 
adolescente enfrente melhor com a paternidade.

159. DADOS GERAIS:

Coparentalidade em Adolescentes com Autismo e 
Comportamento Agressivo

Autor: Carlo Schmidt

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cleonice Bosa
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Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: coparentalidade, autismo, comportamento agressivo, 
adaptação familiar.

Resumo:
O presente trabalho é composto por dois estudos com o objetivo de investigar 
o impacto de adolescentes com autismo e comportamento agressivo. Buscou-
se examinar as características de coparentalidade, as influências na adaptação 
familiar e o impacto do autismo e ocorrência de comportamento agressivo nas 
relações fraternas com base nos fatores propostos pelo modelo biopicossocial 
de Bradford. Foram entrevistadas quatro famílias compostas pelo casal, um 
filho com autismo com idade entre 18 e 23 anos, e seus irmãos. Em duas destas 
famílias o filho com autismo apresentava comportamento agressivo associado, 
e nas outras duas não. A análise comparativa dos casos, com base na análise de 
conteúdo, mostrou que a maioria das dimensões de coparentalidade apresentou-
se de forma similar em todos os casos, com e sem agressividade. Contudo, as 
crenças parentais sobre os recursos ou potencialidades do filho, percepção 
do filho como um sujeito em desenvolvimento e o papel que o pai exerce nos 
cuidados diretos do filho mostraram-se contrastantes. Discute-se a importância 
desses fatores para a compreensão do impacto do autismo e comportamentos 
agressivos na família, bem como para o exercício da coparentalidade e relações 
fraternas.

160. DADOS GERAIS:

O reconhecimento dos pais sobre a sexualidade dos 
filhos adolescentes com autismo e sua relação com a 
coparentalidade

Autor: Cassiane Echevenguá dos Santos Amaral

Nível: Mestrado

Tema: família

Instituição: UFRGS 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cleonice Bosa

Ano da defesa: 2009
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Palavras-chave: transtorno autismo, sexualidade, parentalidade, 
adolescência 

Resumo:
A coparentalidade é um conceito sistêmico, que se refere ao modo com que 
as figuras parentais trabalham juntas em seus papéis como pais. Este estudo 
examinou o reconhecimento dos pais (pai/mãe) sobre a sexualidade do filho 
adolescente com autismo e sua relação com a coparentalidade. Participaram 
três casais cujos filhos apresentam diagnóstico de autismo, sendo que esses 
tinham entre 15 e 18 anos. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, 
as quais foram analisadas a partir da Análise de Conteúdo. A análise geral 
dos resultados mostrou uma tendência das famílias a não reconhecerem a 
adolescência dos filhos, incluindo a sua sexualidade, e o quanto este aspecto 
interferiu em uma maior participação do pai nas questões da esfera “masculina” 
(ex: atividades de higiene e lazer). Identificou-se um quadro preocupante, em 
que as mães ocuparam-se com o banho e a higiene dos filhos adolescentes, 
sendo experienciado um grande desconforto em relação a esta tarefa. Conclui-
se que a compreensão da sexualidade em adolescentes com autismo ou com 
outras necessidades especiais deve ser inserida em um contexto mais amplo 
sobre o impacto da adolescência nos processos familiares como um todo. A 
presença do autismo no contexto familiar não pode ser compreendida de forma 
determinística, uma vez que depende, por exemplo, de como a família percebe 
o evento, entre outros fatores.

161. DADOS GERAIS:

Irmãos Que Cuidam de Irmãos: Concepções de Justiça 
Retributiva

Autor: Leticia Lovato Dellazzana

Nível: Mestrado

Tema: família

Instituição: UFRGS 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lia Beatriz de Lucca Freitas

Ano da defesa: 2008

Palavras- chave: cuidado entre irmãos, justiça retributiva, adolescentes.
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Resumo:
Este estudo investigou o cotidiano de adolescentes de famílias de baixa renda, 
especialmente daqueles que cuidam de seus irmãos, e suas concepções de 
justiça retributiva. Participaram 20 adolescentes, com idades entre 12 e 16 
anos. Os instrumentos utilizados foram: ficha de dados sociodemográficos, 
genograma familiar, entrevista sobre o dia de vida e histórias sobre justiça 
retributiva. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo. Os resultados 
indicam que tanto adolescentes do sexo feminino quanto do sexo masculino 
realizam atividades de cuidado. Todavia, as primeiras são as que mais assumem 
tarefas domésticas. Ambas as atividades acarretam prejuízos ao desempenho 
escolar. Esses adolescentes têm pouco tempo para o lazer. As sanções por 
reciprocidade foram as mais escolhidas. Entretanto, a opção por esse tipo de 
sanção deve-se mais a uma descrença na eficácia do castigo que a uma crença 
no poder educativo do diálogo.

162. DADOS GERAIS:

Recriando Vínculos Familiares: Jovens e Relações 
Intergeracionais na Contemporaneidade

Autor: Carolina de Campos Borges

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social

Orientador: Maria Lucia Rocha Coutinho

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: contemporaneidade; família; jovens; relações 
intergeracionais

Resumo:
Esta pesquisa teve como objetivo investigar as relações intergeracionais na 
família contemporânea a partir do discurso de jovens. A aceleração dos processos 
de transformação sócio-culturais da contemporaneidade, somada à acentuação 
dos valores individualistas e igualitários na nossa sociedade, vem provocando a 
exacerbação das diferenças intergeracionais na família e modificando as formas 
de integração entre as diferentes gerações. Diante disso, e considerando-se a 
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peculiaridade da posição dos jovens no curso das mudanças sócio-culturais, 
buscamos melhor entender as formas contemporâneas de constituição do 
vínculo intergeracional a partir das experiências de jovens cariocas de classe 
média-alta. Para tanto, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 
seis jovens (três meninos e três meninas), com idades entre 15 e 20 anos, 
pertencentes aos estratos sociais privilegiados, que moram com suas famílias 
em bairros da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Todas as entrevistas foram 
gravadas e transcritas na íntegra. A análise de discurso dos textos resultantes 
da transcrição das entrevistas confirmou nossa ideia inicial de que as mudanças 
sócio-culturais contemporâneas têm implicações profundas nas relações 
intergeracionais. Os resultados apontaram ainda para a influência de valores 
individualistas nas visões dos jovens acerca das relações familiares, das gerações 
mais velhas e do processo de envelhecimento. Além disso indicaram que, apesar 
dos jovens reconhecerem as diferenças intergeracionais, pode-se observar em 
seus discursos tentativas de aproximação dos mais velhos.

163. DADOS GERAIS:

As mães adolescentes de comunidades populares: um 
estudo de casos

Autor: Ivana de Oliveira Lima

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social

Orientador: Leila Sanches De Almeida

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: adolescência; comunidade; maternidade

Resumo:
A maternidade na adolescência é uma questão que vem sendo amplamente 
discutida nos diversos setores da sociedade, em função da sua relevância e da 
sua incidência. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, durante os anos 
de 1970 e 2000, o número de mães brasileiras com idade superior a 10 anos 
subiu de 49,32% para 60,89%. Nas favelas cariocas, o índice de fecundidade 
entre as adolescentes é cinco vezes maior do que nos bairros de renda mais alta. 
Entretanto, a maioria dos estudos sobre maternidade na adolescência (Perfil 
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das Mães Brasileiras, etc) tem enfocado a gravidez, e não a maternidade em si. 
Tendo em vista essas considerações, este estudo de casos, baseado na Rede 
de Significações, teve como objetivo investigar o significado da maternidade 
para mães adolescentes e o desempenho das funções maternas. Entrevistaram-
se cinco mães entre 15 e 17 anos de idade, solteiras e que residiam com suas 
famílias de origem. A análise de conteúdo das entrevistas mostrou que as jovens 
mães construíram seus sentidos de maternidade a partir de suas representações 
(outros significados e sentidos) e vivências relacionadas à sua figura materna, 
às funções maternas, à sua condição de adolescente, à perda da liberdade e à 
dificuldade em conciliar as posições de mãe e adolescente. A partir dos achados, 
enfatiza-se a importância de se levar em consideração as identidades pessoais e 
sociais, ouvindo-se a demanda dos jovens, ao se propor investigações, políticas 
públicas e projetos sociais ligados à juventude e, em especial, à questão da 
maternidade na adolescência.

164. DADOS GERAIS:

Adolescência e ato infracional: A família em conflito. 

Autor: Michelle Barrocas Soares Esmeraldo

Nível: Mestrado

Tema: família 

Instituição: UFRN 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Herculano Ricardo Campos

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: família; adolescente em conflito com a lei; ato infracional; 
medidas socieducativas.

Resumo:
Inúmeras pesquisas tratam o tema do adolescente em conflito com a lei a partir 
do próprio adolescente que cometeu ato infracional ou de suas percepções. 
Levando em conta a importância que tem a família na vida de todo sujeito em 
desenvolvimento, este estudo buscou o olhar dos familiares sobre o ato infracional 
de seus adolescentes sob medidas socioeducativas. Para tal, foram feitas 
entrevistas semi-abertas com 20 familiares, dez dos meninos e igual número das 
meninas. As instituições de cumprimento de medidas do município de Natal/RN 
deram espaço para que a maioria dos familiares fossem entrevistados. Os dados 
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obtidos foram dispostos em tabelas e analisados qualitativamente seguindo a 
perspectiva sócio-histórica. A pesquisa revelou que os significados atribuídos 
ao momento de conflito com a lei dos adolescentes diferem entre os familiares 
dos meninos e os das meninas. A maioria dos familiares dos meninos veem o ato 
infracional como consequencia da influência de más companhias, como pouco 
provocador de mudanças nas relações em família, restando justificado em um 
contexto marcado pela violência. Já para boa parte das famílias das meninas, a 
infração é vista como responsabilidade delas, como geradora de transformações 
intrafamiliares – tanto emocionais quanto econômicas –, e que inaugura um 
movimento de busca por resoluções de conflitos. Através dos depoimentos 
desses familiares, evidenciou-se uma realidade familiar estruturada por um 
contexto social, econômico e comunitário também conflituoso. Logo, antes de 
haver um ato infracional que demarca o conflito na adolescência, há a família 
em conflito.

165. DADOS GERAIS:

 Paternidades nas adolescências: investigando os sentidos 
atribuídos por adolescentes pais à paternidade e às práticas 
de cuidados dos filhos

Autor: Renata Orlandi

Nível: Mestrado

Tema: família

Instituição: UFSC 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Juracy Filgueiras Toneli

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: adolescência, paternidade, cuidado, sentidos.

Resumo:
Este trabalho aborda o exercício da paternidade na adolescência, a partir da 
investigação de sentidos que adolescentes pais atribuem à paternidade e à sua 
participação nas práticas de cuidados dos filhos. Para tanto, oito adolescentes pais 
com idades entre 16 e 19 anos foram entrevistados, tendo eles sido localizados 
no ambulatório de atendimento pré-natal ou na maternidade do Hospital da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Por intermédio da análise do discurso 
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dos sujeitos entrevistados, buscou-se compreender o movimento dinâmico, 
histórico e cultural de atribuição de sentidos à paternidade e ao lugar paterno no 
cuidado dos filhos. Entre os oito participantes, dois planejaram a gestação junto 
à parceira, cinco deles não haviam planejado a gravidez, mas consideravam 
o filho desejado e um deles não considerou a paternidade planejada nem 
desejada, mas ainda assim considerou-se feliz em ser pai. A dificuldade em lidar 
e, especialmente, de negociar com a parceira o uso de métodos preventivos 
denuncia a escassez e/ou a ineficácia de políticas públicas voltadas para a 
emancipação da população jovem na esfera dos direitos sexuais e reprodutivos. 
Os sujeitos consideraram que foram pais do primeiro ou do segundo filho “cedo” 
e o hipotético adiamento da paternidade estava relacionado, principalmente, à 
espera pela conquista da estabilidade financeira e em alguns casos, à conclusão 
dos estudos objetivando o mesmo fim, sendo estes os principais aspectos 
também citados para a contra-indicação da paternidade a um amigo com idade 
próxima à sua ou como critérios para avaliar se alguém tem condições

de tornar-se pai, ainda que alguns entrevistados não apresentassem tais 
condições. O aspecto etário não foi destacado na avaliação da precocidade 
da paternidade. Todos os participantes destacaram a vinculação amorosa com 
os filhos como uma das atribuições do pai. Os sujeitos entrevistados também 
atrelaram a paternidade à educação e à proteção dos filhos, atribuições 
diretamente relacionadas ao estabelecimento de regras e limites a estes, sendo 
que a maior parte destes pais pretende compartilhar com as mães das crianças 
tais negociações. Apesar de associarem a paternidade ao exercício de cuidados 
dos filhos, os participantes atribuem ao pai uma maior responsabilidade pelo 
provimento, em consonância com prescrições tradicionais de gênero circulantes 
em nossa sociedade que delegam ao pai o lugar de provedor da família. Ainda 
que estes sujeitos tenham declarado sua disponibilidade para participar dos 
cuidados demandados por seus filhos, a ênfase estava em localizar o pai como 
um coadjuvante, cabendo a ele auxiliar a companheira a realizar esta tarefa. 
Na medida em que o lugar do pai no cuidado é delineado em contraste com 
o da mãe, identifica-se uma maior valorização desta a quem, nesse ínterim, é 
delegada maior responsabilidade pelo cuidado dos filhos.

166. DADOS GERAIS:

A negociação de sentidos sobre masculinidades e 
paternidades em contextos populares de Florianópolis

Autor: Adriano Beiras

Nível: Mestrado
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Tema: família 

Instituição: UFSC 

Área de concentração: Psicologia

Orientados: Mara Coelho de Souza Lago

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: masculinidades, paternidades, gerações, discursos.

Resumo:
Estudos sobre paternidades e masculinidades têm adquirido maior visibilidade 
na literatura científica brasileira nos últimos anos. No que se refere à paternidade, 
diversas pesquisas buscam compreender a interação entre pais e filhos no 
ambiente familiar, compreender seus sentidos, práticas e configurações. Com 
relação aos estudos de masculinidades, ocorreu uma significativa intensificação 
destas pesquisas nos anos 80 e 90, impulsionadas principalmente pelos estudos 
de gênero. Esta dissertação de mestrado se propôs investigar a negociação 
de sentidos sobre masculinidade e paternidade em contextos populares de 
Florianópolis, a partir de pesquisa exploratória. O trabalho de campo foi realizado 
através de entrevistas livres, inspiradas no modo etnográfico de pesquisar, com 
jovens homens e seus pais. A população pesquisada constituiu-se de cinco 
jovens, os pais de três deles, duas mães, o irmão de um e a companheira do 
pai de outro dos informantes. A concepção de sujeito e a orientação teórica da 
dissertação fundamenta-se no diálogo com a psicanálise freudo-lacaniana e 
com teóricos/as dos estudos de gênero, masculinidades e paternidades, com 
especial atenção à produção latino-americana, no que se refere aos dois últimos 
temas. As tensões entre diferentes práticas de ser pai e homem com a ruptura de 
um modelo ideal hegemônico e o fortalecimento de novas formas de expressão 
de paternidade e masculinidade, marcam as histórias dos sujeitos estudados, 
conforme seus relatos. Se um modelo hegemônico de masculinidade persiste e 
se ressignifica em alguns dos discursos analisados, já não o faz com exclusividade. 
Em meio à complexidade dos processos identificatórios e à constatação de 
uma história de rupturas e transformações, a paternidade, em suas práticas 
e sentidos, é reinventada. Os discursos sobre paternidade e masculinidade 
apontam para um momento de mudanças, onde o antigo e o novo convivem 
e se superpõem nos relatos dos entrevistados. As posições de pai e de homem 
dos sujeitos desta pesquisa encontram-se e desencontram-se na construção 
das subjetividades dos informantes, ampliando a arena de possibilidades de 
expressão de masculinidades e de

exercícios de paternidade, evidenciando, em alguns casos, movimentos de 
mudanças. Os modos tradicionais de ser homem reinventam-se e mesclam-se 
a novos modelos de

masculinidades. Neste campo de possibilidades de novas subjetivações, 
as mulheres tiveram fundamental participação, influenciando e definindo 
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mudanças, sendo importante ressaltar o seu lugar na construção dos sentidos 
atribuídos à masculinidade e à paternidade, pelos jovens homens entrevistados 
e seus pais.

167. DADOS GERAIS:

Malabarismos no manejo do risco e proteção de famílias 
com crianças e adolescentes no sistema de garantia de 
direitos

Autor: Raquel Cristina dos Reis Cairus 

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: UNB 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Inês Gandolfo Conceição

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Risco, proteção, família, sistema de garantia de direitos, 
ato infracional.

Resumo:
A partir dos enfoques da Psicossociologia e da Teoria Sistêmica investigou-se 
o risco e a proteção no envolvimento de crianças e adolescentes em situações 
de risco na ótica das famílias no sistema de garantia de direitos, inspirada na 
metáfora do circo. Neste sentido buscou-se compreender como é constituída 
legalmente a rede de garantia de direitos no Distrito Federal e discorreu-se 
sobre os aspectos psicossociais do risco, da proteção e do envolvimento do 
adolescente com a lei. A metodologia utilizada foi a Epistemologia Qualitativa 
proposta por González Rey, cuja análise é realizada por indicadores de zonas 
de sentido. Para a coleta de dados, realizou-se com cada família uma entrevista 
semi-estruturada sobre a sua trajetória de vida e sobre o acesso aos órgãos de 
proteção, o genograma e o mapa de redes sociais a fim de que fossem apontados 
os riscos e proteções na família, na comunidade, na escola e/ou trabalho e nas 
relações de amizade. Foram entrevistadas três famílias relacionadas aos sistemas 
primário, secundário e terciário de garantia de direitos, vinculadas ao CRAS, 
CREAS e a LA, respectivamente. A análise dos dados foi realizada segundo o 
método construtivo-interpretativo que se constituíram nas zonas de sentido: 
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“Agora é só você...”; “Quem pariu Mateus que o balance?” e “O que resta”. Essas 
zonas indicam o abandono e o descaso que as famílias sofrem no meio social e 
sua configuração interna que, por vezes, não garantem a proteção das crianças 
e adolescentes. Os resultados apontam para a necessidade de novos espaços de 
subjetivação e da importância do trabalho em rede. 

168. DADOS GERAIS:

Filhos do desamparo, filhos que amparam: significações 
sobre a parentalidade de adolescentes-pais em medida de 
liberdade assistida

Autor: Dina Mara Cestari

Nível: Doutorado 

Tema: Família

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Fátima Olivier Sudbrack

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: paternidade adolescente, paternidade na adolescência, 
projeto de vida, adolescente em medida de liberdade assistida, adolescentes 
em conflito com a lei

Resumo:
Esta pesquisa teve como objetivo compreender as significações sobre a 
parentalidade - prática de ambos os pais com os cuidados corporais e psíquicos 
do bebê - de adolescentes do sexo masculino, em medida de Liberdade 
Assistida. O enfoque teórico é psicanalítico, articulando-se com contribuições 
da psicossociologia francesa e da terapia familiar sistêmica. O estudo foi 
desenvolvido a partir de um projeto de intervenção-pesquisa, denominado 
Projeto Fênix na Comunidade que atendeu adolescentes em medida de Liberdade 
Assistida e suas famílias, em uma instituição do Distrito Federal. A investigação 
priorizou a análise de entrevistas individuais, semidirigidas, realizadas com 
11 adolescentes que viviam a experiência de ter gerado um filho. Como fonte 
de dados complementares foram utilizados entrevistas com familiares e com 
profissionais responsáveis pela execução da medida, observação participante 
e análise dos prontuários dos adolescentes. A análise construtivo-interpretativa 
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das entrevistas revelou cinco zonas de sentido assim denominadas: (i) O filho 
como parceiro do processo de resiliência do adolescente; (ii) A parentalidade 
como um processo sistêmico e construído no contexto da família; (iii) A nostalgia 
do “pai presente” na concepção do papel de pai do adolescente-pai em Medida 
de Liberdade Assistida; (iv) O desamparo como herança transgeracional e (v) 
Conflitos e possibilidades da parentalidade na adolescência. O estudo indica 
que a parentalidade - dos adolescentes em medida de Liberdade Assistida 
- não se configura apenas como um fator adicional de risco, mas, desde que 
compartilhada, pode ser uma experiência transformadora e gratificante. 
Conclui-se que o projeto de ser pai torna-se, paradoxalmente, estruturante, na 
medida em que passa a significar um projeto de vida portador de esperança em 
face do desamparo afetivo e social predominante em suas vidas.

169. DADOS GERAIS:

Filhos de Baco: adolescência e sofrimento psíquico associado 
ao alcoolismo paterno

Autor: Eliana Mendonca Vilar Trindade

Nível: doutorado 

Tema: Família

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Liana Fortunato Costa 

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: filhos de alcoolistas, família, adolescência.

Resumo:
Esta tese é o resultado de um estudo qualitativo baseado na Epistemologia 
Qualitativa e tem como foco central três grandes complexidades humanas: o 
sofrimento, a família e a Patologia, aqui representada pelo alcoolismo paterno. 
O objetivo principal foi o de delinear novas compreensões sobre o sofrimento 
psíquico de filhos de alcoolistas adolescentes, levando em conta a subjetividade 
destes adolescentes. A análise do discurso e das falas dos adolescentes 
permitiu explicitar as nuances dos processos de subjetivação do sofrimento 
através de uma Epistemologia de construção e não de resposta. A fecundidade 
da Epistemologia Qualitativa ficou patente no decorrer da pesquisa, já que 
enriqueceu o processo de análise qualitativa do sofrimento de filhos de alcoolistas, 
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por meio da interpretação de configurações de sentido emergidas da análise 
dos relatos dos sujeitos do estudo. Durante a análise foram emergindo alguns 
padrões de sentido através do diálogo com os adolescentes. Foram utilizados 
os seguintes instrumentos no estudo: Questionário de Identificação do Sujeito, 
Questionário Fechado de Família, Instrumento Aberto de Família e Instrumento 
de Completamento de Frases. Os indicadores elaborados por meio de análise 
construtivo-interpretativa levaram à construção de três zonas de sentido acerca 
da configuração subjetiva do sofrimento de filhos de alcoolistas, denominadas: 
“Buscando Compreender o Sentido do Sofrer”; “Investimento no Eu Pessoal: 
A Configuração da Subjetividade de Adolescentes Filhos de Alcoolistas”; e “A 
Gênese Familiar do Sofrimento de Adolescentes”. O estudo forneceu subsídios 
para uma melhor compreensão de aspectos qualitativos do sofrimento de filhos 
de alcoolistas por meio de um olhar não focado na patologia e nos problemas 
vividos por este grupo. Neste sentido, a análise das falas permitiu a elaboração 
de críticas ao modelo biomédico predominante na literatura especializada, cujo 
enfoque patologizante aponta predominantemente para aspectos deficitários 
de adolescentes filhos de alcoolistas. A teoria sistêmica e o conceito de resiliência 
mostraram-se úteis, na medida em que colocam em evidência recursos de 
saúde, presentes na vida desses adolescentes. O foco na adolescência de famílias 
pobres carreia uma relevância social e é abrangente, pertinente e estratégico, já 
que aborda uma fase crucial da vida em termos de escolhas. O sofrimento é visto 
como realidade humana inexorável e que pode ser conotado positivamente, 
significando uma condição estruturante e incitante de ações humanistas e de 
mudanças na qualidade das relações humanas. Observou-se que o processo de 
individuação em adolescentes filhos de alcoolistas mostrou-se difícil. A tônica no 
medo retardou o processo e mostrou-se diferenciada em função do gênero. Os 
meninos expressaram mais o medo e insegurança em relação à própria vida e ao 
futuro e as meninas expressaram mais o medo e insegurança em relação às suas 
ligações afetivas. Observou-se que além da ausência de um perfil típico para 
estas famílias, o sofrimento familiar mostrou-se associado à falta de redes sociais 
e ao forte estigma social do alcoolismo. A conotação positiva do sofrimento 
representa condição essencial para o desenvolvimento da saúde psíquica de 
adolescentes filhos de alcoolistas e para a construção de contextos resilientes. 

170. DADOS GERAIS:

“Meu tempo, seu tempo”: refletindo sobre as relações 
intergeracionais a partir de uma intervenção no contexto 
escolar
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Autor: Jacqueline Ferraz da Costa Marangoni

Nível: Mestrado

Tema: família 

Instituição: UNB 

Área de concentração: Desenvolvimento Humano no Contexto 
Sociocultural

Orientador: Maria Claudia Santos Lopes de Oliveira

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: adolescência, velhice, relação avós-netos, programas 
intergeracionais, escola.

Resumo:
As famílias têm passado por mudanças importantes em sua estrutura e 
função, como efeito das recentes transformações socioculturais e históricas 
nas sociedades ocidentais. O fenômeno do aumento da longevidade é um 
dos aspectos que colaboram para as modificações na família, influenciando 
os relacionamentos entre as gerações e diversificando as funções do idoso na 
dinâmica familiar. Essa nova realidade pode levar as pessoas a experimentar por 
um período mais longo o papel de avós e ter um convívio mais íntimo com seus 
netos. O presente estudo parte de uma intervenção realizada em uma escola 
pública de ensino fundamental e médio do Distrito Federal (DF). Seu objetivo é 
investigar as concepções de adolescentes acerca do desenvolvimento humano 
no curso de vida, assim como identificar e analisar os sentidos construídos 
por avós e netos em encontros intergeracionais realizados como parte da 
intervenção. A metodologia está baseada na epistemologia qualitativa e 
desenvolvida como um processo construtivo-interpretativo, em três etapas 
complementares, a saber: (1) aplicação e análise de respostas a um questionário 
para levantamento de concepções sobre desenvolvimento no curso de vida; (2) 
atividades temáticas sobre envelhecimento, em sala de aula; (3) grupos focais 
envolvendo adolescentes e idosos. Os participantes da primeira e segunda etapas 
da pesquisa foram 74 alunos de duas turmas de oitava série, com idades entre 12 
e 19 anos. Participaram da terceira etapa 9 alunos, sendo dois irmãos, com idades 
variando entre 13 e 18 anos, e seus respectivos avós (n=8), com idades entre 50 e 
69 anos. Os resultados da etapa 1 evidenciaram representações estereotipadas 
sobre a velhice por parte dos adolescentes que contrasta com a visão positiva 
presente quando avaliaram prospectivamente a própria velhice. Além disso, ao 
caracterizar a adolescência, os adolescentes priorizaram as dimensões fisiológica 
e social, enfatizando a ampliação dos espaços de convivência e a necessidade de 
autonomia, nesse momento do curso de vida. Nas atividades temáticas realizadas 
com os adolescentes, a cultura do consumo, a violência e a importância dos 
avós na vida dos participantes foram os eixos de significação identificados de 



FA
M

ÍLIA

220

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

modo preponderante. A análise das informações construídas nas interações 
comunicativas dos grupos focais permitiu identificar quatro “zonas de sentido”: 
1) avós como cuidadores principais ou co-responsáveis na educação dos netos; 
2) conflitos intergeracionais; 3) realidade sociocultural contemporânea marcada 
pelo medo; 4) realidade sociofamiliar dos avós marcada por dificuldades. Por 
fim, o estudo indica a necessidade de pesquisas sobre os relacionamentos 
intergeracionais, em especial, a relação avós-netos, no mundo contemporâneo 
e reitera a importância da escola como contexto para a realização de programas 
de integração entre gerações.

171. DADOS GERAIS:

Adolescentes talentosos: características individuais e 
familiares

Autor: Jane Farias Chagas

Nível: Mestrado

Tema: família 

Instituição: UNB

Área de concentração: Desenvolvimento Humano e educação

Orientador: Denise de Souza Fleith

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: adolescentes, família, talento e desenvolvimento humano, 
psicologia.

Resumo:
Embora se observe um aumento no volume de pesquisas com indivíduos 
talentosos, especialmente nos últimos 30 anos, o desenvolvimento de talentos na 
adolescência é, ainda, um tema pouco investigado. Entre os tópicos emergentes 
para o estudo com adolescentes talentosos, destacamos a necessidade de serem 
focalizados aspectos do desenvolvimento humano. A partir dessa perspectiva 
e dos pressupostos preconizados no Modelo Bioecológico de Bronfenbrenner, 
essa investigação teve como objetivo descrever as características individuais e 
familiares de adolescentes talentosos a partir da percepção de adolescentes, 
seus familiares e professores. Os dados foram coletados em duas fases. Na 
primeira fase, os instrumentos utilizados foram: Lista de Habilidades, Interesses, 
Preferências, Características e Estilos de Aprendizagem, Questionário para 
Caracterização do Sistema Familiar, Inventário de Atitudes Parentais, na versão 
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filhos e pais. Participaram dessa fase, 42 adolescentes com idade entre 12 e 
18 anos e seus genitores ou responsáveis. Na segunda fase de coleta, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com 4 adolescentes talentosos, seus 
familiares (4 mães, 3 pais e 5 irmãos) e professoras (3 da sala de recursos e 2 do 
ensino regular). Os resultados demonstraram que as habilidades, preferências, 
interesses, aspectos motivacionais, características pessoais e relações 
interpessoais e acadêmicas dos adolescentes talentosos diferiam em função do 
tipo de talento. Quanto ao estilo de aprendizagem, os adolescentes informaram 
que aprendiam melhor com atividades que envolviam a leitura e a discussão de 
ideias. Entre as características cognitivas e acadêmicas mais reconhecidas, nesses 
jovens, foram destacadas o autodidatismo, a facilidade de aprender, a dedicação 
aos estudos e o desempenho escolar acima da média. Da mesma forma, as 
características afetivas e emocionais mais percebidas foram a determinação, a 
timidez, a responsabilidade na execução das atividades, o envolvimento com 
sua área de interesse, o perfeccionismo, a criatividade e o bom humor. As 
relações sociais parecem ser mediadas pelas práticas e estilos parentais e foram 
descritas em termos da preferência pelo isolamento social, tendência a negar o 
talento, relação harmoniosa com os pais e pares e parcialmente conflituosa com 
os irmãos. Com relação às características familiares ficou evidenciado que mais 
da metade das famílias com adolescentes talentosos possuía uma configuração 
tradicional: cônjuges com filhos nascidos de sua própria união conjugal. Essas 
famílias priorizavam a educação e o desenvolvimento do talento dos filhos e 
estava envolvida em um leque variado de atividades rotineiras e de lazer. Cerca de 
90% das famílias moravam em centros urbanos eram religiosas. Os adolescentes 
talentosos ocupavam posição especial na família: aproximadamente 3/4 eram 
filhos únicos, primogênitos ou caçulas. Os resultados demonstraram que os 
genitores avaliavam a si mesmos de forma mais positiva quando comparados 
aos filhos adolescentes em todas as subescalas do Inventário de Atitude Parental: 
comunicação, uso do tempo, ensino, frustração, satisfação e necessidade de 
informação. As mães e pais tinham uma percepção bastante similar em cada 
uma dessas subescalas, sendo que os adolescentes avaliaram os pais de forma 
mais negativa. O suporte familiar e o atendimento em sala de recursos foram 
os dois principais fatores apontados como favoráveis ao desenvolvimento 
do talento. Os resultados indicaram, ainda, uma preferência maior entre os 
participantes pelo uso do termo talento para designar pessoas com habilidades 
superiores. Na discussão foram apresentadas as contribuições e limitações do 
estudo, a confluência das características individuais e familiares com relação 
a aspectos vinculados à resiliência, ao bullying, às interações e relações entre 
família e escola e às políticas públicas educacionais. Para pesquisas futuras 
recomendamos o planejamento de estudos longitudinais e transversais com 
adolescentes talentosos e suas famílias.
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172. DADOS GERAIS:

Fratria adotiva: percepções e vivências de irmãos mais 
velhos nas fratrias constituídas por adoção 

Autor: Berthane Gleide Feitosa Pinheiro Rocha

Nível: Mestrado

Tema: família

Instituição: UNICAP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cristina Maria de Souza Brito Dias

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Adoção, fatria, subsistema fraterno, vínculos.

Resumo:
A entrada da mulher no mercado de trabalho cada vez mais frequente; 
o incremento de novas configurações familiares diferentes da família 
nuclear intacta; o fortalecimento das relações horizontais são alguns dos 
fenômenos sociais da contemporaneidade que chamam a atenção para 
uma forma duradoura de relacionar-se dentro do sistema familiar, que 
constitui a fratria. Por outro lado, um tema bastante atual, que mobiliza 
a atenção de vários segmentos sociais, é a adoção. O objetivo desta 
pesquisa foi investigar as relações estabelecidas entre os componentes 
do subsistema fraterno, tenham elas sido constituídas de forma biológico 
adotiva ou exclusivamente por adoção. Participaram 16 pessoas, divididas 
entre pré-adolescentes, jovens e adultos, de ambos os sexos, com idade a 
partir dos dez anos, que responderam a uma entrevista semidirigida focada 
na chegada do irmão adotivo na família. A entrevista foi transcrita e teve 
seus conteúdos organizados por temas. No grupo de pré-adolescentes 
percebemos que as meninas demonstraram mais capacidade de 
acolhimento e propensão ao cuidado. As fratrias constituídas unicamente 
por adoção, em geral, apresentaram menos conflitos que as biológico-
adotivas. Observamos também, nas duas formas de constituição de fratria, 
a presença de sentimentos de mútua responsabilidade e cuidado entre 
os irmãos, em que pese referências a momentos de ciúme, conflitos e 
competição. Esperamos que profissionais e organizações que lidam com a 
temática da adoção usufruam desta pesquisa, bem como profissionais que 
trabalham com crianças, adolescentes e famílias. Outrossim, esperamos 
que ela possa contribuir para a remissão de alguns mitos que cercam a 
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adoção, apontando para uma maior sensibilização social de que esta é uma 
possibilidade de construção de vínculos familiares tão saudáveis quanto os 
biológicos.

173. DADOS GERAIS:

Escolha profissional e vínculo paterno: um estudo com pais 
e filhos adolescentes 

Autor: Cristiane Maria Prysthon Moraes

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: UNICAP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Albenise de Oliveira Lima

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: escolha profissional, vínculo paterno, adolescente.

Resumo:
A figura paterna e suas configurações atuais revelam que o homem, cada vez 
mais, vem conquistando o seu papel de cuidador dos filhos(as) dentro da 
família. No entanto, pouco são os estudos com pais separados e com guarda dos 
filhos. Buscando preencher essa lacuna e ampliar a compreensão sobre vínculos 
pai/filho, o objetivo deste estudo consistiu em analisar como o pai percebe 
e acompanha o processo de escolha profissional do(a) filho(a) adolescente 
e como este, por sua vez, percebe a participação paterna nesta etapa da sua 
vida. A pesquisa utilizou o método de abordagem qualitativa, de característica 
exploratória. Os participantes foram escolhidos de forma intencional e do tipo 
amostragem por bola-de-neve. Foram quatro pais separados e não recasados, 
com a guarda de filhos(as) em fase de escolha profissional e cinco adolescentes, 
de ambos os sexos, cursando o Ensino Médio ou iniciando um curso de 
graduação, que moram com o pai. O instrumento utilizado foi constituído por 
duas entrevistas semi-estruturadas conduzidas de forma semidirigida, uma com 
questões próprias para o pai e outra para o adolescente. Elas foram transcritas e 
analisadas com base na técnica de Análise de Tema: trabalhou-se com o recorte 
do texto em unidades de registro. A coleta de informações foi numa instituição de 
Ensino Médio e particular da cidade do Recife. Os resultados mostraram pais com 
expectativas em relação ao futuro profissional do filho. Dentre elas: desejo que 
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perpetue ou repita a sua carreira profissional; respeito à escolha que o filho fizer 
o apoiando no que ele decidir; desejo que o(a) filho(a) tenha sucesso e realização; 
orientação nas dúvidas sobre a escolha e sobre as profissões; acompanhamento 
e orientação sobre a realidade das profissões, mercado de trabalho, salário e 
carreira profissional. Além disso, os pais pesquisados demonstraram influência, 
disponibilidade para compartilhar, orientar, apoiar e acompanhar tudo que se 
relacionar com a escolha profissional e projeto de vida futuro dos filhos. Da 
mesma forma, o(a) filho(a) teve a percepção de que o pai tanto se preocupa e 
cuida, quanto influencia na decisão dele. Como conclusão, pode-se dizer que o 
relacionamento entre pai separado e com a guarda dos filhos e seus filhos(as) 
é permeado por afeto, tranquilidade, compreensão, diálogo e carinho. De uma 
maneira geral, a figura paterna se preocupa e cuida do filho(a) na sua vida como 
um todo, incluindo sua vida profissional futura.

174. DADOS GERAIS:

 Recasamento: percepções e vivências dos filhos do primeiro 
casamento 

Autor: Daniela Heitzmann Amaral

Nível: Mestrado

Tema: família 

Instituição: UNICAP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cristina Maria de Souza Brito Dias

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: recasamento, filhos, interação familiar.

Resumo:
O recasamento tem ocorrido com bastante frequência, principalmente, como 
decorrência do número de separações e divórcios. A adaptação entre os 
diversos membros, nesta nova família, pode trazer-lhes muito sofrimento, dada 
a necessidade de conhecimento, tempo e flexibilidade que tal configuração 
demanda. Os filhos, especialmente, podem sentir solidão, abandono, conflitos de 
identidade e de lealdade, entre outros, e desenvolver sintomas ou dificuldades 
que precisam ser compreendidas e enfrentadas. Pela presente pesquisa buscamos 
compreender a percepção dos filhos ante as mudanças ocorridas em suas vidas 
devido ao processo de recasamento de um ou de ambos os genitores no âmbito 
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da convivência familiar. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, da qual 
participaram quatro adolescentes e jovens adultos, com idades entre 15 e 24 
anos, solteiros, de camada média, que responderam a uma entrevista conduzida 
de forma semidirigida, composta por questões referentes aos objetivos do 
estudo e a dados sóciodemográficos dos participantes. As respostas à entrevista 
foram analisadas com base nos seguintes temas: relacionamento dos genitores 
antes e após o recasamento; convívio com o(a) padrasto/madrasta; organização 
do subsistema fraterno; peculiaridades do relacionamento fraterno; nova 
família, novas regras; expectativas dos filhos na família recasada. Pode-se 
concluir que, apesar das dificuldades iniciais devidas às alterações na estrutura 
física (perda de privacidade), na rotina (novos hábitos e regras) e na dinâmica 
da casa, com a introdução de novos personagens (padrasto/madrasta, meio-
irmãos e irmãos políticos ou de convívio), os participantes relataram mais 
aspectos positivos do que negativos nesta configuração, exceto em um caso 
que apresenta dificuldades na interação e no convívio com a madrasta. Espera-
se poder contribuir no sentido de ampliar a compreensão e a visibilidade dessa 
configuração familiar, como também proporcionar subsídios para o trabalho 
de profissionais que lidam com famílias, adolescentes e jovens, uma vez que 
pesquisas relacionadas ao tema são escassas na realidade nordestina.

175. DADOS GERAIS:

Família: peça fundamental na ressocialização de 
adolescentes em conflito com a lei?

Autor: Fernanda Valéria Gomes dos Santos

Nível: Mestrado

Tema: família

Instituição: UNICAP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Albenise Oliveira Lima

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: dinâmica família, medida sócio-educativa, adolescentes 
em conflito com a lei.

Resumo:
Adolescentes em conflito com a lei e a vulnerabilidade social das suas famílias 
têm sido amplamente discutidos no cenário acadêmico, político e social. 
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Também, tem se tornado comum, em debates, o exacerbado envolvimento 
de adolescentes com práticas infracionais, a visão estigmatizada da sociedade 
sobre os adolescentes e o aumento vertiginoso do número de reincidências. 
Diante dessa realidade, este estudo se propõe trabalhar as questões pertinentes 
à ressocialização do adolescente em conflito com a lei, e teve por objetivo: 
compreender a contribuição da dinâmica familiar no processo de ressocialização 
e na manutenção desse processo em adolescentes que cometeram atos 
infracionais. Os participantes da pesquisa foram constituídos por dois grupos. 
Dez profissionais, entre eles psicólogos, orientadores sociais, assistente social 
e pedagogo, que trabalham na medida de Liberdade Assistida. E dez famílias 
de adolescentes que haviam recebido progressão de medida para a Liberdade 
Assistida. Os instrumentos para a coleta de dados foram compostos de uma 
entrevista semidirigida e de um questionário criado pela pesquisadora a partir 
dos objetivos da pesquisa. A metodologia é de natureza qualitativa, tendo em 
vista que esta permite a descrição de fenômenos em um contexto. As análises dos 
dados mostraram que as várias facetas da ressocialização de adolescentes em 
conflito com a lei são vivenciadas numa realidade permeada pela precariedade, 
não só econômica, mas também de vínculos, calcados na violência, na 
provisoriedade e na instabilidade, perpassados por aspectos psicossociais como 
estigmatização e culpabilização. Diante desses aspectos, parece que a revolta da 
família constitui expressão de demonstrar inconformidade diante das condições 
de existência e de tratamentos recebidos. A coexistência desses fatores, dentre 
outros, acrescidos da dificuldade dos familiares em lidar com seus filhos, o 
uso de substâncias psicoativas e o envolvimento com amigos que exercem 
influência perniciosa, parecem favorecer a permanência do adolescente no 
mundo delituoso. Porém, quando os familiares apóiam efetivamente os seus 
filhos em condutas socialmente aceitas educando-os, estes expressam o desejo 
de mudança, retomando aos estudos e afastando-se de amigos que possam 
contribuir para o retorno à prática infracional, investindo inclusive, em curso 
profissionalizante.

176. DADOS GERAIS:

A adolescente de baixa renda em situação de mãe recente: 
uma representação de família

Autor: Marcos Antonio de Andrade Nunes

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: UNICAP
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Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Cristina Lopes de Almeida Amazonas

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: família, maternidade, adolescente , representação

Resumo:
A família é o primeiro grupo social do indivíduo. Grupo esse que é de grande 
importância, uma vez que todas as relações sociais futuras o terão como base. A 
adolescente que se torna mãe vive duas transformações: uma a da própria fase, 
que lhe possibilita novas conquistas e uma maior independência de sua família 
de origem; outra, a condição da maternidade que aponta para a formação de 
um novo núcleo familiar, acarretando responsabilidades para as quais ainda não 
está devidamente preparada. Este estudo teve por objetivo compreender como 
a adolescente de baixa renda na condição de mãe recente, representa a família. 
A nossa pesquisa foi de natureza qualitativa. Participaram doze adolescentes 
que haviam dado à luz a seus filhos há menos de um ano. Utilizamos dois 
instrumentos para coleta do material: o primeiro consistiu na aplicação do Teste 
do Desenho da Família com Estórias (DF-E); e o segundo, a aplicação de uma 
entrevista semi-estruturada com uma questão disparadora: “O que é para você, 
família?”. Com a aplicação do teste e da entrevista foi possível identificar quatro 
núcleos temáticos: representação de família; configuração de família; o lugar 
do pai da criança na vida da adolescente e projetos para o futuro. Constatamos 
que essas adolescentes ainda privilegiam uma representação de família nos 
moldes da família conjugal tradicional e que há uma associação de sentimentos 
positivos em relação a ela. Observamos que as adolescentes que contam com o 
apoio familiar atuam melhor como mães, mesmo que vivam numa configuração 
de família não tradicional. O lugar do pai continua conservado, idealmente, 
mesmo que a função se apresente fragilizada. Os planos para o futuro são: voltar 
a estudar e trabalhar para cuidar melhor do filho. A partir dos resultados obtidos, 
destacamos a importância de se desenvolver programas junto às escolas, postos 
de saúde e espaços que trabalhem com adolescentes, com temas voltados à 
sexualidade, contracepção e família. Assim como, um trabalho com os avós que 
cuidam de seus netos, no sentido de oferecer orientação e apoio.

177. DADOS GERAIS:

Ser adolescente, pobre e pai: um estudo qualitativo das 
repercussões na organização das famílias
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Autor: Maria de Fátima Souza de Paiva

Nível: Mestrado

Tema: família 

Instituição: UNICAP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Zelia Maria de Melo

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: paternidade, adolescência, família pobre, TSG.

Resumo:
A paternidade na adolescência de família pobre requer adaptações estruturais, 
decorrentes de vários fatores que a envolvem tais como mudança e adaptação 
de papéis relacionados aos aspectos psicossocial e familiar. Nota-se que esse 
tema tem sido pouco discutido na literatura científica. Quando encontrado, 
é mais comum aparecer como consequência desfavorável. A partir dos anos 
80, essa visão começou a ser tratada numa perspectiva nova, pela inclusão 
da participação do adolescente masculino no processo reprodutivo. Dessa 
forma, este estudo buscou compreender as repercussões da paternidade na 
adolescência na organização das famílias pobres. Adicionalmente, procurou-
se conhecer as mudanças que a paternidade trouxe para o adolescente e a 
família nos seus projetos de vida (estudo, trabalho e relações sociais), bem como 
verificar as possíveis alterações da paternidade na adolescência na relação 
do adolescente com os seus pais, do ponto de vista dos papéis familiares. O 
estudo compreendeu um total de oito famílias pobres. Dessas oito, três foram 
utilizadas para o estudo piloto (primeira fase) e cinco fizeram parte da pesquisa 
efetiva (segunda fase). Em ambas as fases, foi aplicada uma entrevista individual 
e semi-dirigida a cada um dos participantes (os adolescentes e seus pais e/
ou tios, avós que exercem a função de pais). Como critério de inclusão, foram 
privilegiados adolescentes primíparos, com idade variante de 16 a 19 anos, 
com um filho(a) entre 3 meses a 01 ano de vida. Os participantes do estudo são 
originados de famílias pobres, residentes na periferia da cidade do Recife-PE. As 
entrevistas foram gravadas, transcritas e, posteriormente, analisadas de acordo 
com os objetivos propostos e a compreensão da Teoria Geral dos Sistemas. Os 
resultados apontam o apoio familiar e social como um dos fatores fundamentais 
no processo da transição para a paternidade na adolescência. Apontam também 
que surge um sofrimento no pai adolescente de famílias pobres, por existir uma 
ambiguidade entre vivenciar o seu afeto e as necessidades de corresponder ao 
seu papel de provedor. A solução da problemática poderá contribuir na forma 
de se perceber a paternidade na adolescência, no futuro do pai adolescente, do 
seu filho e nas relações que esse adolescente pode estabelecer.
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178. DADOS GERAIS:

As representações sociais sobre a figura paterna: um 
estudo com crianças e adolescentes em situação de risco e 
de vulnerabilidade social

Autor: Maria Sandra Montenegro Silva

Nível: Mestrado

Tema: família

Instituição: UNICAP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Albenise de Oliveira Lima

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: representações sociais, comunicação, figura paterna, risco 
e vulnerabilidade social.

Resumo:
Este trabalho de pesquisa teve o objetivo de investigar as representações sociais 
sobre a figura paterna no discurso de crianças e adolescentes em situação de 
risco e de vulnerabilidade social. Os atores da pesquisa fazem parte de uma 
escola pública, situada na cidade de Nazaré da Mata (PE). Os participantes deste 
trabalho possuem pai, mãe e irmãos, todavia fazem parte de um segmento 
social onde as condições de vida econômica e afetiva são difíceis. Foram 
entrevistadas vinte crianças e adolescentes, na faixa etária entre dez e dezessete 
anos. O que nos impulsionou a investigar a figura paterna, a partir da fala de 
crianças e adolescentes, tem sido a crescente ideia em livros e nos meios de 
comunicação, que o pai está tentando participar mais da vida dos filhos. Nossa 
pesquisa aponta que isto ainda está em processo e não se estende a todas as 
famílias. O que temos constatado é uma cobrança na modificação do papel 
da figura paterna na contemporaneidade. A pesquisa é de cunho qualitativo-
interpretativa. Apresenta através das representações sociais das crianças e 
adolescentes um pai idealizado, mas não impossível de ser exercitado, desde 
que seja melhorada a qualidade de suas relações com os filhos e com a família 
de modo geral. As considerações finais mostram uma acentuada vulnerabilidade 
nos vínculos afetivos; também conseguimos identificar agressões silenciosas, 
sutis, disfarçadas de sentimentos diversos entre pais e filhos.
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179. DADOS GERAIS:

Percepção de pais e filhos na vivência de limites em famílias 
de classe média de Fortaleza

Autor: Edna Gloria Nogueira Preuss

Nível: Mestrado

Tema: família 

Instituição: UNIFOR 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Julia Sursis Nobre F Bucher

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Limites, Pais, Adolescentes, Família.

Resumo:
Este trabalho teve como objetivo investigar o estabelecimento de limites na 
relação entre pais e filhos adolescentes na família de classe média. A pesquisa 
foi realizada com 32 famílias na cidade de Fortaleza buscando compreender 
como os limites são vivenciados em diversas áreas em que o processo educativo 
é desafiado. Essas áreas foram classificadas como mundo doméstico, mundo 
social, tomada de decisão, comunicação intra-familiar, grau de liberdade, 
relacionamento familiar e práticas educativas. Para entender o processo de 
interação dos sujeitos pesquisados foi utilizada a abordagem sistêmica e a teoria 
bioecológica do desenvolvimento humano de Bronfrenbrenner. Os resultados 
foram analisados dentro da metodologia quali-qanti e aportaram diferenças 
significativas entre as percepções de pais e filhos principalmente nas macro-
categorias comunicação e grau de liberdade. 

180. DADOS GERAIS: 

Percepção do suporte familiar e autoconceito em crianças 
e adolescentes acolhidos institucionalmente e em família.

Autor: Edna Maria Brandão

Nível: Mestrado
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Tema: família 

Instituição: USF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Fabián Javier Marín Rueda

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: família, autoconceito, abrigo, avaliação psicológica

Resumo:
O objetivo do estudo foi avaliar a diferença entre a percepção do suporte 
familiar e o autoconceito em crianças e adolescentes que vivem em instituições 
de acolhimento e que moram com suas famílias. Foram utilizados como 
instrumentos o Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF) e a Escala 
de Autoconceito Infanto Juvenil (EAC-IJ). A amostra foi constituída por 126 
participantes, divididos em dois grupos, sendo um grupo composto por 68 
acolhidos em instituições do interior de São Paulo e uma instituição do sul 
de Minas Gerais. O segundo grupo foi formado 58 alunos de escolas públicas 
da periferia urbana de uma cidade do interior de São Paulo. Da amostra total 
48,4% eram do sexo masculino e 51,6% do sexo feminino, com idades entre 
10 e 16 anos (M=12,75; DP=1,60). As dimensões Autoconceito Pessoal, Social 
e Total da EAC-IJ correlacionaram-se significativamente e positivamente com 
o Fator Adaptação do IPSF. Já as dimensões Autoconceito Escolar, Familiar e 
Total tiveram correlação significativa e positiva com o Fator Afetivo-Consistente. 
No Grupo 1 a correlação foi significativamente positiva entre o Autoconceito 
Pessoal e o Fator Adaptação do IPSF. Também a Dimensão Autoconceito Familiar 
correlacionou-se de modo significativo e positivo com o IPSF Total. Com relação 
ao Grupo 2 foram encontradas correlações de modo significativo e positivo 
entre as dimensões Autoconceito Pessoal, Social e Total com o Fator Adaptação 
do IPSF. Na comparação entre os dois Grupos foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas, sendo que no IPSF o Grupo 1 apresentou médias 
menores em todos os fatores. Na Escala de Autoconceito Infanto Juvenil, as 
Dimensões Autoconceito Pessoal, Familiar, Social e Total apresentaram médias 
menores no Grupo 1, exceto na Dimensão do Autoconceito Escolar, que foi 
maior no primeiro grupo. Os participantes que estavam há mais de um ano 
em acolhimento obtiveram médias menores no Fator Afetivo-Consistente, 
Adaptação e no IPSF Total, bem como na Dimensão do Autoconceito Familiar. 
Considerando-se o tempo total apurado, houve diferença significativa no Fator 
Afetivo-Consistente, no IPSF Total e na Dimensão do Autoconceito Familiar. 
Sugere-se a realização de novos estudos a fim de explorar outros aspectos dessa 
população que se encontra afastada do convívio familiar.
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181. DADOS GERAIS:

A transmissão intergeracional na perspectiva de famílias 
sociais de uma instituição de abrigamento

Autor: Raquel Almeida de Castro 

Nível: doutorado

Tema: família 

Instituição: USP-RP 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Manoel Antonio dos Santos

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Famílias sociais, mães sociais, abrigamento, parentalidade, 
transmissão intergeracional.

Resumo:
A situação do abandono e as condições estruturais das organizações de 
abrigamento no Brasil são questões que têm suscitado atenção crescente, 
gerando intensos debates na contemporaneidade. O presente estudo focaliza 
o modelo de abrigamento organizado a partir de famílias sociais que acolhem 
crianças em situação de risco psicossocial, até que seja possível sua reintegração 
à família consanguínea ou adoção por família substituta. A proposta de 
abrigamento temporário não se cumpre na prática, uma vez que, para a maioria 
das crianças e adolescentes, essa medida se torna definitiva, até que completem 
sua maioridade legal, o que torna as famílias sociais substitutas suas únicas 
referências familiares, depois do rompimento dos vínculos afetivos com a família 
biológica. Este estudo teve por objetivo investigar os conteúdos da transmissão 
psíquica intersubjetiva presentes na díade mãe social - adolescente, no espaço 
familiar de abrigamento. Participaram do estudo mães sociais e seus filhos 
adolescentes, oriundos de uma organização não governamental, totalizando 24 
participantes. Foi utilizada como proposta metodológica a análise do discurso 
realizada a partir das histórias de vidas relatadas pelos participantes da pesquisa. 
As entrevistas foram realizadas individualmente e foram audiogravadas. Para 
alcançar o objetivo, três eixos da teoria psicanalítica serviram como referência: a 
construção psicanalítica sobre a família, a compreensão do contexto institucional 
e a transmissão psíquica intersubjetiva. Os relatos possibilitaram a identificação 
das marcas emocionais do abandono, da construção da parentalidade, da 
compreensão dos conteúdos compartilhados pela instituição de abrigamento, 
das similaridades e diferenças entre mães sociais e adolescentes no que se refere 
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aos mecanismos de defesa, interdições e vinculações estabelecidas. Os resultados 
indicaram que os vínculos construídos nas famílias sociais são marcados pela 
parcialidade, pelo pacto denegativo, pela violência e por interdições utilizadas 
para perpetuar a sua ordem interna e também a ordem institucional. Foi possível 
concluir que as relações familiares investigadas são marcadas por lacunas criadas, 
inicialmente, pela situação de abandono, perpetuação de padrões relacionais 
agressivos na família social constituída posteriormente e por mecanismos 
de defesa que, muitas vezes, dificultam ou impedem novas vinculações e o 
aprofundamento das relações sociais e consanguíneas.

182. DADOS GERAIS:

Pais, padrastos: relações domésticas em famílias 
recompostas das camadas populares

Autor: Felipe Watarai Filho

Nível: doutorado 

Tema: família 

Instituição: USP-RP 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Geraldo Romanelli

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Famílias recompostas. Padrastos. Madrastas. Parentalidade. 
Paternidade. Parentesco. Camadas populares.

Resumo:
Esta pesquisa teve como objetivo analisar as formas de relacionamento de 
adolescentes e jovens de famílias recompostas de camadas populares; filhos de 
união anterior da mãe; com quem moravam e que se encontrava em nova união; 
consensual ou formalizada. Procurou-se descrever e analisar as relações vividas 
pelos sujeitos com a mãe; com seu parceiro; com parentes de ambos; com o 
pai biológico; com parentes paternos; com irmãos consanguíneos; uterinos e 
agnáticos; e também com filhos de uniões da madrasta e do padrasto; seus quase-
irmãos. Cabe destacar que os relacionamentos com esses diversos parentes não 
se restringem ao espaço da moradia. Como consequência dessa multiplicidade 
de novos vínculos; muitos deles sem termo específico para definir o parentesco; 
objetivou-se pesquisar os estatutos atribuídos aos diferentes integrantes dessas 
famílias. Além disso; investigou-se como ocorreu a prática socializatória dos 
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sujeitos; incluindo as diversas pessoas que participaram mais ativamente desse 
processo. Para essa pesquisa; foram entrevistados 11 adolescentes e jovens de 
ambos os sexos; entre 14 e 20 anos; de dez famílias recompostas. A partir das 
transcrições das entrevistas; foi efetuada análise qualitativa dos dados; tendo 
como referência trabalhos nas áreas da Antropologia e da Psicologia. A análise 
objetivou apreender situações em comum; bem como diferenças entre elas; 
vividas pelos sujeitos em suas famílias; a fim de se descrever o conjunto de 
seus relacionamentos de forma mais integrada. Os dados foram contrapostos 
à literatura da área; a fim de levantar semelhanças e divergências com ela; 
e foram interpretados à luz dessas ferramentas teóricas. A análise dos relatos 
dos sujeitos aponta a centralidade da mãe nos arranjos familiares; indicando 
maior proximidade com ela. Devido a essa centralidade; os parentes maternos 
são os mais presentes no cotidiano dos sujeitos; em detrimento dos parentes 
paternos e do padrasto. Como esse não tem parentesco consanguíneo com 
os enteados; é considerado por eles como parente menos importante. Mesmo 
assim; a relação que o padrasto tem com a mãe dos enteados e o convívio 
cotidiano com eles tende a fazer com que; em alguns casos; ele seja visto 
“como um pai”; especialmente quando participou da socialização dos sujeitos 
durante sua infância. Por sua vez; a relação dos sujeitos com vários tipos de 
irmãos apresenta um estatuto mais estável e claro. Quando meio e quase-irmãos 
moram na mesma casa e convivem por períodos relativamente longos; tendem 
a ser classificados como irmãos; da mesma forma que seus irmãos biológicos. 
Do conjunto da análise dos dados pode-se constatar a imensa complexidade 
dos relacionamentos nas famílias recompostas; a tensão entre parentesco 
consanguíneo e aquele socialmente criado e a extensão de formas de relações 
geradas pelas diferentes uniões de pais e padrastos e que se espraiam para além 
da unidade doméstica; constituindo verdadeiras constelações familiares.

183. DADOS GERAIS:

Mães de adolescentes usuários de substâncias psicoativas: 
história de vida e dinâmica familiar

Autor: Elisângela Maria Machado Pratta 

Nível: doutorado

Tema: família

Instituição: USP-RP 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Manoel Antonio dos Santos
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Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: família; dinâmica familiar; uso de substâncias psicoativas na 
adolescência; transmissão psíquica; psicanálise

Resumo:

A família, ao longo de seu processo sócio-histórico, atravessou inúmeras 
crises e transformações, recriando-se conforme a época e o contexto 
local, adotando para tanto estilos diferenciados. Apesar das mudanças, a 
organização familiar continua sendo eixo de referência para procriação e 
socialização das novas gerações, bem como a base de apoio que o indivíduo 
dispõe no decorrer de seu processo de desenvolvimento psicossexual. Ao 
longo do ciclo vital, a família desempenha papéis diversificados e exerce 
funções específicas, sendo considerada a plataforma de sustentação e 
estruturação do psiquismo desde os primórdios da relação mãe-bebê. 
Nessa vertente, estudos têm apontado que a família constitui-se como 
um espaço fundamental de transmissão psíquica. Considerando-se esses 
pressupostos, a literatura sustenta que a organização familiar tem impacto 
decisivo no processo de saúde-doença do indivíduo, inclusive no que diz 
respeito ao uso abusivo de substâncias psicoativas na adolescência.

Assim, torna-se imperioso dedicar atenção diferenciada à família, por meio 
de uma abordagem que leve em conta a história, estrutura e dinâmica 
dos relacionamentos familiares, bem como sua inserção no contexto 
social mais amplo. Frente a essa problemática, o presente estudo teve 
por objetivos compreender a dinâmica familiar de famílias que possuem 
filhos adolescentes envolvidos com o abuso de drogas, na perspectiva de 
suas mães, e compreender a história de vida familiar. O estudo utilizou 
enfoque qualitativo de pesquisa e os dados foram coletados por meio 
de um roteiro de entrevista semi-estruturado elaborado com base na 
modalidade história de vida temática. Participaram quatro mães de 
adolescentes usuários de substâncias psicoativas atendidas pelo Programa 
de Saúde da Família de um município do interior paulista. A coleta de 
dados foi realizada em encontros individuais, previamente agendados 
com as mães. As entrevistas foram audiogravadas e transcritas na íntegra 
e literalmente. Além disso, paralelamente a cada entrevista realizada, foi 
redigido um diário de campo. Após a digitação, as falas foram enumeradas 
para facilitar posterior localização no momento da categorização. A 
análise dos dados foi orientada visando à identificação dos temas que 
emergiram, individualmente, e posteriormente no conjunto de entrevistas, 
com a finalidade de construir categorias gerais. O corpus de pesquisa foi 
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analisado à luz do referencial psicanalítico adotado para o presente estudo, 
fundamentado nos estudos de Berenstein, Eiguer e Kalina. Os resultados 
mostraram, em linhas gerais, o impacto da transmissão psíquica na história 
de vida familiar e sua contribuição na produção de sofrimento emocional, 
que culminou com o adoecimento não só do membro identificado, como 
também das famílias que vivenciavam o uso de substâncias psicoativas na 
adolescência. O relato das mães permitiu desvelar histórias de vida marcadas 
pela violência crônica, distanciamento afetivo e um padrão de abandono 
recorrente, que constituíram legados transmitidos intergeracionalmente, 
sem possibilidades de transformação. Compreender o adoecimento e seu 
significado na adolescência implica na compreensão da dinâmica familiar 
na qual o adolescente encontra-se inserido e na qual a herança psíquica 
é transmitida entre gerações. O estudo traz subsídios importantes para 
o planejamento de ações terapêuticas lastreadas na consideração do 
fenômeno do abuso de substâncias psicoativas como inseparável dos 
processos de subjetivação contemporâneos.

184.  DADOS GERAIS:

Título: A dinâmica do relacionamento entre pais e filhos de famílias de 
baixa renda: organização doméstica e negligência

Autor: Léia Comar Riva 

Nível: Mestrado

Tema: Família 

Instituição: USP-RP 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Geraldo Romanelli

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Negligência, famílias de baixa renda, crianças e adolescente

Resumo:
Este trabalho examinou a prática de negligência em cinco famílias de baixa 
renda, cujos pais foram advertidos no Juízo da Vara da Infância e Juventude 
de Votuporanga-SP, por não cuidarem adequadamente dos filhos. Procurou-se 
apreender o que os pais entendiam como cuidados a serem dispensados aos 
filhos, o tratamento que prestavam a eles, as causas da negligência e o modo como 
agentes do Estado e da comunidade atuavam junto às famílias denunciadas. 
Os recursos metodológicos orientadores da investigação fundamentaram-se 



FA
M

ÍLIA

237

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

na perspectiva etnográfica. Foram consultados os Pedidos de Providências da 
Vara da Infância e Juventude de Votuporanga para selecionar famílias autuadas 
por negligência e os dados foram coletados com cinco pais e cinco mães 
através de entrevistas orientadas por roteiro temático, gravadas e transcritas na 
íntegra, e de observação nas residências e nos bairros dos sujeitos. Além disso, 
desenhos feitos pelos filhos das famílias entrevistadas foram utilizados como 
material complementar. Os dados foram analisados tematicamente, seguindo 
o referencial teórico da antropologia. O exame do material coletado mostrou 
inicialmente o teor das denúncias que constavam nos Pedidos de Providências, 
as formas de atuação dos agentes do poder público, a reação das famílias 
diante da legislação criada para proteger crianças e adolescentes e como a 
negligência tornou-se mais visível com a implantação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), o que favoreceu o aumento do número de denúncias, 
nem sempre verdadeiras. Os resultados revelaram as precárias condições sociais 
vividas pelas famílias, consequência do desemprego dos pais, cujos trabalhos 
esporádicos eram de remuneração reduzida, bem como o uso constante que 
faziam de bebidas alcoólicas, e que, conjuntamente, deram origem a algumas 
práticas de negligência. Esta tornou-se claramente perceptível em uma das 
famílias, embora nas demais os pais procurassem zelar pelos filhos com os 
recursos disponíveis, além de manifestarem afeto por eles. O exame dos dados 
mostrou que a negligência não pode ser entendida apenas no contexto restrito 
das práticas internas das famílias, pois estas sofrem o impacto de fatores sociais, 
políticos, econômicos e jurídicos que criam dificuldades para proverem os 
cuidados necessários aos filhos. A análise da intervenção dos agentes do Estado 
e de entidades não oficiais permitiu constatar que eles necessitam de maiores 
informações produzidas por pesquisas de áreas diversas do conhecimento 
para atuarem de modo mais consistente e integrado. Formas de intervenção 
que não avaliem as condições sociais e emocionais dos pais poderão ampliar 
a estigmatização de que as famílias são vítimas, pois elas, sozinhas, não 
conseguirão resolver os problemas pelos quais foram denunciadas e correm 
o risco de serem qualificadas como incompetentes para cuidar dos filhos além 
de serem ameaçadas da perda de sua guarda. Sem a interferência de entidades 
públicas e privadas, com programas de esclarecimento claros e adequados, e 
não meramente assistencialistas, mas fundamentados na compreensão da 
dinâmica interna dessas famílias e de seus vínculos com várias dimensões da 
esfera pública, os pais não conseguirão superar as dificuldades que conduzem à 
prática da negligência.

185. DADOS GERAIS:

Práticas educativas parentais e comportamentos de 
proteção e risco à saúde em adolescentes
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Autor: Caroline Guisantes de Salvo

Nível: Doutorado

Tema: família 

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Edwiges Ferreira de Mattos Silvares

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Adolescência, Comportamento de risco, Distúrbios do 
comportamento, Habilidades sociais, Papel dos pais, Práticas de criação 
infantil.

Resumo:
As práticas educativas parentais são consideradas determinantes primários no 
desenvolvimento de comportamentos socialmente competentes, problemas 
de comportamento e comportamentos relacionados à saúde na infância. 
Na adolescência, a influência parental sobre esses comportamentos tem 
literatura divergente, visto que diversos autores acreditam que a influência 
parental continua central, enquanto outros defendem a ideia de que a principal 
determinação vem do grupo de pares. Diante desse contexto, o objetivo geral 
dessa pesquisa foi o de relacionar as práticas educativas maternas e paternas 
aos comportamentos de proteção e risco à saúde na adolescência, bem 
como as variáveis de competência social (CS), problemas de comportamento 
(PC) e dificuldades com os pares, avaliando o grau de predição das práticas 
parentais sobre os comportamentos do adolescente. Para atingir tais objetivos, 
participaram deste estudo 485 adolescentes, divididos em três faixas etárias 
(11 a 13 anos, 14 e 15 anos, 16 e 17 anos). Todos responderam ao Inventário 
de Estilos Parentais materno e paterno, Inventário de auto-relato para jovens 
(YSR) e questionário de estilo de vida (HBSC). Os dados foram analisados através 
estatística descritiva, análises de correlação, de inferência estatística e análises 
multivariadas. Os principais resultados foram: 1) práticas educativas maternas 
e paternas não variaram em função do sexo dos adolescentes, porém foram 
diferentes entre as três faixas etárias (considerando p ≤ 0,05); 2) não houve 
diferença quanto à CS entre meninos e meninas, porém estas alcançaram maiores 
PC; 3) CS se relacionou às práticas positivas maternas (PPM) entre os mais jovens, 
e às PPM e às práticas positivas paternas (PPP) entre os mais velhos; 4) a partir 
da categorização dos índices de estilo parental em famílias com estilo parental 
de risco, intermediária e de proteção, observou-se que aquelas consideradas 
de proteção tiveram filhos com escores mais positivos de CS e menores escores 
nas escalas de PC, sendo que as famílias intermediárias tiveram seus filhos mais 
próximos das famílias de proteção na CS e mais próximo das famílias de risco 
nas escalas de PC nas três faixas etárias; 5) em relação aos comportamentos 
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de proteção, os adolescentes mais jovens relataram maior frequência desses, 
enquanto que os mais velhos alcançaram maiores escores nos comportamentos 
de risco; 6) as correlações entre estilo parental e comportamentos de proteção e 
risco foram significativos nas três faixas etárias, porém decaíram com o aumento 
da idade; 7) a partir da categorização de estilo parental, observou-se que entre os 
adolescentes mais jovens, os de famílias de proteção tiveram filhos com escores 
significativamente melhores nos comportamentos de saúde e de risco; o que se 
manteve nas outras faixas etária, porém, em geral, não de forma significativa.; 
8) os modelos de análise multivariada (modelo de regressões múltiplas e 
modelagem de equações estruturais) indicaram que as práticas parentais são 
preditoras de CS e PC nas três faixas etárias. Diante desses resultados, a pesquisa 
indica que a influência parental na adolescência ocorre de forma distinta em 
função da idade, sendo direta na fase inicial e esvanece gradualmente com o 
aumento da idade, porém ainda mostrando-se significativa, em especial no que 
concerne às práticas parentais negativas e aos comportamentos de risco.

186. DADOS GERAIS:

Um estudo psicanalítico sobre a maternidade na 
adolescência: histórias de abandono, violência e esperança 
na trajetória de três jovens mães

Autor: Kate Delfini Santos

Nível: Mestrado

Tema: Família 

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Ivonise Fernandes da Motta

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Donald Woods Winnicott (1876-1971), Gravidez na 
adolescência, Psicanálise, Relações mãe-criança, Violência

Resumo:

A relação mãe-filho é um dos elementos fundadores do psiquismo humano 
e é por meio desta que a criança apreende o mundo a sua volta. São muitas 
as variáveis que interferem nessa relação como, por exemplo, a experiência 
pessoal, os legados inter e transgeracionais, as condições históricas, 
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sociais, e econômicas. Tendo em vista a fragilidade dos laços afetivos nos 
dias atuais e a dificuldade no estabelecimento de vínculos que propiciem 
o sentimento de confiança, segurança e estabilidade, este trabalho tem 
como objetivo verificar como três jovens mães, que vivenciaram diversos 
tipos de violências em suas trajetórias, desempenham a função materna. As 
participantes encontravam-se em um abrigo para jovens mães no município 
de São Paulo. Foram realizados cinco encontros com cada dupla (mãe e filho) 
com cerca de uma hora de duração, onde foram explorados conteúdos a 
respeito da relação da adolescente com sua mãe e a família, a experiência 
com a gestação e a maternidade, a experiência com as diversas formas de 
violência e o vínculo com o filho. Foi empregado o método de pesquisa 
psicanalítico e, portanto, além da comunicação verbal foram analisados 
aspectos transferenciais e contratransferenciais. Os conteúdos encontrados 
articulam-se com as ideias de Winnicott. Por meio desse estudo concluiu-se 
que o sentimento de abandono e vazio causado pela a ausência de uma 
relação genuína de afeto é transmitido entre as gerações na relação mãe-
filho, tendo muitas vezes como consequência a violência. Esta, por sua vez, 
interrompe o processo de amadurecimento emocional e a conquista de um 
sentimento de preocupação real com outro. A possibilidade de restaurar 
laços e dar continuidade ao processo de integração depende em grande 
parte da sustentação e do apoio (holding) oferecido a essas jovens mães. 
Nos três casos analisados, observamos que ainda há esperança, segundo 
a conceituação de Winnicott, de reencontrar uma experiência de afeto 
significativa, por meio da qual se constitua um sentimento autêntico de 
preocupação e comprometimento com o próximo.

187. DADOS GERAIS:

Família, adolescência e os estilos parentais 

Autor: Claudia Maria Rinhel Silva

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Elizabeth Piemonte Constantino
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Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Adolescentes. Estilos parentais. Contexto familiar.

Resumo:
O objetivo principal deste trabalho foi identificar os estilos parentais 
característicos de famílias provenientes de contextos de alta vulnerabilidade 
social. A amostra foi composta por 62 adolescentes, com idade entre 12 e 17 
anos, de ambos os sexos, e suas respectivas famílias. Para a coleta de dados, 
utilizou-se uma escala de exigência e responsividade, aplicada de forma coletiva 
nos adolescentes, além da análise de documentos constantes nos prontuários 
das famílias. Os resultados principais indicaram que as famílias eram geralmente 
numerosas, com estruturas diversas, e que os adolescentes percebiam seus pais 
mais como autoritativos do que como negligentes.

188. DADOS GERAIS:

O contexto afetivo-familiar de relações incestuosas entre 
irmãos 

Autor: Cristina Fukomori Watarai 

Nível: Mestrado

Tema: Família

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Vera da Rocha Resende

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: incesto; abuso sexual; Psicanálise; irmãos; família.

Resumo: 
Esta pesquisa surgiu a partir de minha experiência profissional, como psicóloga 
de um CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 
que realiza o atendimento psicossocial de crianças e adolescentes vítimas 
da violência, localizado em um município no interior do Estado do Paraná. 
Tendo em vista essa prática, o tema abordado se refere aos casos de incesto 
entre irmãos, sendo crianças e/ou adolescentes. Para a Psicanálise, os desejos 
incestuosos estão presentes em cada indivíduo, desde a mais tenra idade; 
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entretanto, a interdição do incesto é um fator importante para a estruturação 
do psiquismo, principalmente para a instauração do superego, no que concerne 
aos aspectos de internalização das regras sociais, possibilitando o convívio 
em sociedade. Com base nesse pressuposto, pensamos que experiências 
incestuosas também podem ocorrer na realidade concreta, não apenas no nível 
da fantasia, configurando situações abusivas. Este estudo utilizou-se do método 
de pesquisa em psicanálise, adaptado ao contexto que não corresponde à 
clínica convencional, denominada de extramuros, cujo objetivo foi identificar as 
condições afetivo-familiares em que emergem cenas incestuosas entre irmãos 
e descrever a estrutura familiar que as sustenta. Foram entrevistadas quatro 
famílias, em um total de dezesseis participantes. As informações foram obtidas 
por meio de entrevistas abertas com os responsáveis pelo cuidado parental de 
crianças e/ou adolescentes os quais se relacionaram de forma incestuosa com 
os seus irmãos, entrevista familiar diagnóstica com todos os membros da família 
e entrevistas.

189. DADOS GERAIS: 

A relação entre a percepção dos estilos parentais de 
socialização e o posicionamento moral de adolescentes

Autor: Sandra Elisa de Assis Freire

Nível: Mestrado

Tema: Família 

Instituição: UFPB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cleonice Pereira dos Santos Camino

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: estilos parentais de socialização, posicionamento moral, 
responsabilidade, injustiça

Resumo:
A expectativa que a sociedade possui em relação à família e que esta prepare 
seus filhos para a convivência social, uma vez que é na família que a criança 
aprende a perceber o meio social e a forma de participar dele. Assim o estilo 
parental que os pais adotam na educação dos seus filhos tem importância 
relevante por possibilitar a criança o desenvolvimento dos sentimentos de 
injustiça e responsabilidade. Nesta direção a presente dissertação, buscou 
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verificar a percepção dos filhos adolescentes sobre os estilos de socialização 
dos seus pais e os sentimentos de injustiça e responsabilidade que apresentam 
frente as situações de agressão que envolveram vítima e ofensores. Nesse sentido 
realizaram 2 estudos empíricos. No estudo 1 verificou-se se os respondentes 
apresentariam alguma dificuldade na compreensão do conteúdo semântico 
dos questionários de pesquisa. Participaram 56 estudantes com idade média de 
14,52 anos, responderam a Questionários de Estilo Parental (QEP), Questionários 
de Situações Agressivas (QSA), além de perguntas sócio-demográficas. Os 
resultados revelaram a necessidade de substituir algumas expressões ou 
palavras do QEP, por outras que fossem mais bem compreendidas; e sugeriram 
a pertinência de reduzir o QSA. Após a efetivação das respectivas adaptações e 
alterações efetuadas nos questionários, realizou-se a Estudo 2, procedendo-se 
a pesquisa definitiva. Nesta etapa participaram da pesquisa 330 adolescentes, 
sendo 145 do sexo masculino (43,9%), 185 do sexo feminino (61,5%), com idade 
variando de 12 a 18 anos (M=15,37), de escolas públicas (38,5%) e particulares 
(61,5%) da cidade de João Pessoa – PB, sendo 39,1% do ensino fundamental e 
60,9% do ensino médio. As análises demostraram a possibilidade de utilização 
do QEP com os adolescentes paraibanos, confirmando a adequação do modelo 
multifatorial de acordo com o esperado teoricamente. Os resultados revelaram 
que nas historias que continham revelação de agressão, os adolescentes que 
se percebem criados por pais autoritativos foram os que mais demonstraram 
responsabilidade social e pessoal frente às vítimas de agressão, ao contrário 
do que foi observado no estilo autoritário, em que os adolescentes que se 
perceberam criados por pais autoritários apresentaram mais sentimentos 
de preconceitos em relação as vítimas. E os que se perceberam criados em 
estilo permissivo, foram os adolescentes que apresentaram uma postura mais 
favorável à agressão contra a vítima. Em relação à percepção de injustiça, os 
resultados da análise de conteúdo evidenciaram que os adolescentes de um 
modo geral, perceberam a injustiça como sendo uma violação dos direitos 
humanos. Considerou-se ainda que essa percepção não se encontra livre de 
vieses; pelo contrário, independente do nível de desenvolvimento cognitivo em 
que o sujeito se encontrava, seu posicionamento não estava dissociado de suas 
relações sociais, e da pertinência social da vítima.
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NOVAS TECNOLOGIAS

190. DADOS GERAIS: 

A veloz obsolescência dos aparelhos celulares: o que 
pensam e sentem jovens usuários desta tecnologia

Autor: Priscilla da Silva Marx Andrade

Nível: Mestrado

Tema: Novas tecnologias

Instituição: PUC Rio

Área de concentração: Psicologia clínica

Orientador: Ana Maria Nicolaci-da-Costa

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: telefones celulares, jovens, sociedade de consumo, 
obsolescência, inovações tecnológicas

Resumo:
Vivemos em uma época marcada por grandes transformações tecnológicas 
e consequentemente por muitas mudanças subjetivas. Nos dias de hoje, é 
possível perceber o significativo aumento de usuários de celulares na nossa 
sociedade. O mercado multiplica-se rapidamente revelando um cenário 
em franca expansão. Este estudo objetiva, principalmente, investigar como 
os jovens da classe média do Rio de Janeiro lidam com questões como 
a obsolescência, o consumo e as frequentes inovações tecnológicas no 
campo dos aparelhos celulares. Para alcançar esse objetivo, foi realizada 
uma pesquisa qualitativa com 15 jovens de ambos os sexos. Esses jovens 
tinham, em média, 26 anos de idade. Quase todos eram profissionais 
com nível superior e usuários assíduos de celulares há mais de 5 anos. As 
entrevistas foram realizadas on line, através do programa de conversação 
MSN Messenger. A análise dos depoimentos dos participantes revelou o 
papel central que os celulares vêm assumindo. A maioria dos entrevistados 
admite ter o celular por perto e ligado o tempo todo. No que se refere 
ao consumo de celulares, contudo, os depoimentos foram contraditórios. 
A maioria dos entrevistados fica com o mesmo celular um curto período 
de tempo, alegando os mais diferentes motivos para trocar de aparelho. 
Afirmam que se deve mudar de celular somente quando este pára de 
funcionar. Mesmo assim, trocam de aparelho muito antes do tempo 
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previsto. As razões para esse comportamento estão, principalmente, no 
fato de eles se sentirem fortemente atraídos pelas frequentes inovações 
tecnológicas dos aparelhos.

191. DADOS GERAIS:

O uso da internet na adolescência: aspectos relativos às 
relações familiares na pós-modernidade

Autor: Rosane Cristina Pereira Spizzirri

Nível: Mestrado

Tema: Novas tecnologias 

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Adriana Wagner

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Internet, adolescência, comunicação virtual.

Resumo:
Nosso país possui elevados índices de utilização de Internet, principalmente 
o público jovem. Esta dissertação contém dois artigos que buscam integrar 
a compreensão acerca da utilização da Internet na adolescência. Os artigos 
abordam as repercussões do uso da Internet na família e os aspectos culturais da 
virtualidade na pós-modernidade. O estudo empírico foi de caráter exploratório 
buscando mapear o perfil da utilização da Internet em 534 adolescentes, entre 
12 e 17 anos, estudantes de escolas públicas e privadas de Porto Alegre. Como 
resultados os artigos abordam que os relacionamentos virtuais não substituem 
os reais, mas os complementam. Na família o modo de uso da Internet poderá 
apenas refletir sua dinâmica, tanto servindo como elemento de aproximação 
entre gerações como potencializando dificuldades já existentes. Os resultados 
do estudo empírico demonstraram 100% de utilização da Internet e 89% 
dos adolescentes possuindo computador em casa. Dos participantes 51,1% 
afirmaram inexistir controle familiar no uso da Internet. E ainda, a análise de 
Clusters revelou que níveis de bem-estar e satisfação não se associaram aos 
tipos de uso da Internet.
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192. DADOS GERAIS:

O uso do celular na adolescência e sua relação com a família 
e grupo de amigos

Autor: Fabiana Verza

Nível: Mestrado

Tema: Novas tecnologias

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Adriana Wagner

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: telefone celular, adolescência, família, amigos

Resumo:
Esta dissertação investiga, desde a perspectiva psicossocial, o fenômeno do 
uso do celular na adolescência e sua repercussão na família e grupo de amigos. 
Para tanto ela foi dividida em dois artigos. O primeiro artigo apresenta um 
levantamento sobre o tema do uso do celular, descrevendo o panorama da 
telefonia móvel no Brasil, enfocando o papel do jovem e da família no processo 
de difusão dessa tecnologia no país. O segundo artigo apresenta os resultados 
da investigação com 534 adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 12 e 
17 anos, estudantes de escolas públicas e privadas de Porto Alegre. Os resultados 
indicam que o celular exerce um papel no processo de construção da identidade 
do jovem e no desenvolvimento de suas relações sociais.

193. DADOS GERAIS:

A escrita em blogs na constituição do sujeito adolescente 

Autor: Priscilla Sant’anna Cairoli Lopes

Nível: Mestrado

Tema: Novas tecnologias 

Instituição: PUC-RS
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Área de concentração: Psicologia

Orientador: Gabriel Gauer

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: escrita; blogs; adolescência; internet; psicanálise.

Resumo:
A escrita em blogs, na adolescência, apresenta-se como um fenômeno 
contemporâneo crescente. No intuito de investigar esta temática foram 
elaborados dois artigos, que compõem esta dissertação de mestrado. No artigo 
teórico, procuramos pensar sobre a escrita em blogs na constituição do sujeito 
adolescente. A revisão de literatura parte dos legados de Freud, seguindo até 
psicanalistas contemporâneos que pesquisam sobre o tema da escrita. Ao longo 
deste estudo, são assinaladas questões relacionadas às mudanças vividas na 
adolescência, enquanto evento subjetivo, num enlace com a escrita e a internet. 
Na busca de material teórico para a elaboração deste estudo, percebemos 
a escassez de trabalhos dentro do referencial psicanalítico sobre a escrita em 
blogs. No segundo artigo, empírico, buscamos fazer uma leitura dos blogs à luz 
da psicanálise. A fonte de investigação deste estudo foram entrevistas realizadas 
com adolescentes que compõem blogs e narrativas apresentadas nos blogs 
investigados. Alguns elementos destacaram-se nesta pesquisa: a valorização da 
imagem, a importância do grupo de iguais, a paixão e o amor romântico e a 
preocupação com o tempo e o destino. 

194. DADOS GERAIS:

A Influência das habilidades metalinguísticas na produção 
escrita dos adolescentes na internet

Autor: Ana Lucia Sampaio Ferreira Gomes

Nível: Doutorado

Tema: Novas tecnologias

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Jane Correa

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: comunicação na Internet, escrita teclada
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Resumo:
O uso da Internet como ferramenta de comunicação vem despertando entre 
os adolescentes uma nova forma de relação com a linguagem escrita. Ao 
interagirem na rede através dos gêneros de texto digitais, como MSN ou Orkut, 
os adolescentes escrevem de modo não convencional empregando em suas 
mensagens várias transgressões linguísticas, como por exemplo, o uso de 
alongamentos vocálicos (oi/oieee), transcrições fonéticas (acho/axo) e símbolos 
(:DD gargalhada), caracterizando desta forma, a escrita teclada. O uso da escrita 
teclada permite aos adolescentes conversarem de modo mais rápido e com a 
sensação de estarem falando. Desta forma, a presente tese compreende três 
estudos cujos resultados, através da perspectiva linguístico-cognitiva, permitem 
uma melhor compreensão sobre o modo como os adolescentes empregam a 
escrita teclada para interagirem na Internet. O primeiro estudo buscou examinar 
como os adolescentes empregam a linguagem escrita tomando como referência 
o contexto escolar e a Internet para verificar se transpõem para o contexto 
escolar características da escrita teclada. O segundo estudo procurou descrever 
o emprego da escrita teclada na Internet por adolescentes que apresentam 
dificuldades no uso da linguagem escrita, tendo como contraponto, a escrita 
utilizada, neste mesmo contexto, por adolescentes com desenvolvimento 
típico. O terceiro estudo objetivou verificar os correlatos linguístico-cognitivos 
na produção escrita dos adolescentes na Internet. Os resultados obtidos 
no primeiro estudo indicaram que o uso frequente da escrita teclada pelos 
adolescentes não é condição para que confundam o uso da escrita teclada com 
a forma padrão, tendo em vista, não serem observadas transposições da escrita 
teclada para a escrita no contexto escolar. No segundo estudo os resultados 
mostraram diferenças no uso dos alongamentos vocálicos e dos símbolos 
pelos adolescentes disléxicos comparativamente ao uso destas mesmas 
transgressões pelos adolescentes com desenvolvimento típico. As diferenças 
observadas no uso destas transgressões revelam as dificuldades presentes na 
dislexia no que refere às habilidades de análise fonológica e de processamento 
textual. Os resultados do terceiro estudo indicaram que a escrita teclada e a 
escrita padrão não possuem a mesma sensibilidade à influência das habilidades 
metalinguísticas e linguístico-cognitivas. Não foram observadas correlações 
significativas entre a frequência de uso da escrita teclada e estas habilidades, 
como também, não foram verificadas diferenças significativas quanto ao uso da 
escrita teclada pelos diferentes anos escolares.
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195. DADOS GERAIS:

Adolescência e MSN: o arranjo tecnológico da intimidade.

Autor: Carla Costa Barros

Nível: Mestrado 

Tema: Novas tecnologias 

Instituição: PUC Minas 

Área de concentração: Processos de subjetivação

Orientador: João Leite Ferreira Neto

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Subjetividade. Agenciamento. Adolescentes e MSN.

Resumo:
Essa dissertação relata um estudo sobre os novos formatos da subjetividade 
contemporânea que se fazem presentes no agenciamento adolescente-
MSN. O principal objetivo dessa pesquisa era cartografar os processos de 
subjetivação que estão emergindo com o advento das novas tecnologias. Os 
dois procedimentos metodológicos utilizados foram: uma entrevista individual 
com seis adolescentes e uma conversa online pelo MSN entre a entrevistadora e 
os sujeitos entrevistados. Sob a perspectiva das teorias das artes da existência, 
técnicas e escritas de si de Foucault (2004) e da teoria de agenciamento de 
Deleuze e Guattari (1995) avaliamos os modos de subjetivação que estão 
surgindo na atualidade, através das escritas digitais de si. De modo conclusivo, 
foi possível constatar que as novas experiências tecnológicas de si estão 
gerando processos de subjetivação voltados para acessibilidade, objetividade, 
dispersão e criação. Na finalização de nosso trabalho procuramos discutir os 
novos fluxos e os entrelaçamentos contemporâneos que essa rede tecnológica 
de relacionamentos está promovendo na experiência do arranjo tecnológico 
da intimidade, protagonizado pelos adolescentes e pelo MSN. Além de 
tecermos algumas reflexões sobre a subjetividade contemporânea, que parece 
estar vivendo uma fase muito semelhante àquela que precede a entrada dos 
sujeitos na adolescência. A puberdade social em que estamos envolvidos 
promove alterações sutis, contínuas e dispersas em todo nosso corpo social. 
Estudá-las, pesquisá-las e discuti-las é uma das formas de compreendermos as 
transformações que estamos vivenciando.
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196. DADOS GERAIS:

 Comunicação e isolamento: uma análise clínica de diários 
e blogs de adolescentes

Autor: Carla Maria Lima Braga

Nível: Doutorado 

Tema: Novas tecnologias 

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Leopoldo Fulgencio

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: adolescência, Winnicott, ambiente, comunicação, 
isolamento.

Resumo:
Na presente pesquisa foram analisadas questões relativas à comunicação e 
ao isolamento entre adolescentes, tendo como objeto de estudo um diário e 
blogs. Foi realizada a leitura de um diário de uma jovem, que foi escrito entre 
1893 a 1895, e de blogs, escritos por adolescentes e que estão disponíveis na 
rede Internet. A análise e a interpretação foram feitas por a partir da teoria do 
amadurecimento de D. W. Winnicott. Em ambas as formas de expressão – diário 
e blogs – podemos verificar alguns paradoxos característicos da adolescência, 
quais sejam: 1) apesar da necessidade de afastamento familiar do adolescente, 
ele necessita do acolhimento de sua família; 2) há uma busca por uma cura 
imediata para as suas angústias, mas ao mesmo tempo rejeita todas as curas que 
encontra, pois as consideram falsas porque não são suas próprias soluções; 3) 
o adolescente tem a necessidade urgente de se comunicar e necessidade mais 
urgente ainda de não ser decifrado; 4) o adolescente tem um medo de não ser 
encontrado, de não ser visto ao mesmo tempo que necessita se esconder das 
pessoas; 5) o adolescente tem uma incapacidade de ficar só, e esta capacidade 
é conquistada como fruto do amadurecimento que pressupõe à distinção de 
si mesmo na relação com os outros, e este ficar só do adolescente contribui 
para chegar a si mesmo. A partir de tais considerações, vislumbramos que 
o isolamento pode favorecer o desenvolvimento individual, principalmente 
neste período da vida; entretanto, a solidão e o retraimento também podem 
ser considerados como um abandono afetivo, o que pode ser reconhecido nos 
adolescentes que possuem apenas amigos virtuais. Entendemos também que 
um ambiente acolhedor e confiável contribui para a construção da identidade 
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de um adulto saudável, e que uma presença potencial, implicada e reservada 
para acolher as angústias do adolescente, favorece a superação das dificuldades 
por ele enfrentadas. Assim, o ambiente em que os adolescentes vivem deve 
ser capaz de estar aberto à sua comunicação assim como ao seu silêncio. Já 
o ambiente virtual, quando bem utilizado, pode ser visto como um espaço 
potencial para a experiência lúdica e a criatividade, favorecendo a descoberta, 
por parte do adolescente, de ser alguém em algum lugar.

197. DADOS GERAIS: 

Não Estou Só: o uso dos celulares e a cultura de consumo 
na ficação de jovens do Rio de Janeiro

Autor: Leonardo Cruz da Silva

Nível: doutorado 

Tema: Novas tecnologias

Instituição: UERJ

Área de concentração: Psicologia Social

Orientador: Ariane Patrícia Ewald

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: telefone celular, subjetividade contemporânea, 
comunicação e 

informação, juventude.

Resumo:
O objetivo dessa pesquisa foi analisar como se dão as relações afetivas através 
da socialização de jovens cariocas de classe média da zona sul do Rio de Janeiro, 
estabelecidas através do contato por telefonia celular. Com isso, foi possível 
verificar as novas dinâmicas na subjetividade contemporânea, pautadas na 
cultura de consumo, a partir da apropriação desse conjunto de tecnologias da 
comunicação, nas relações sociais e afetivas, em especial na ficação, além das 
relações entre amigos e namorados. Parto do pressuposto de que os indivíduos 
contemporâneos estão se apropriando, em larga escala, das tecnologias de 
comunicação, tornando cotidiana e corriqueira a efetuação de contatos sociais 
intermediados por tais artefatos tecnológicos. Para este estudo, utilizei como 
metodologia uma compilação de etnografias (visto que cada antropólogo 
organiza no campo a sua etnografia), para que fosse possível o acesso de diversas 
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nuanças das relações afetivas em territórios privados e íntimos dos jovens que 
participaram deste estudo através de entrevistas e observação participante. 
Constatei que eles se apropriaram do celular como conjunto de tecnologias de 
comunicação pessoal portáteis e, em especial, das mensagens de texto como uma 
forma de manutenção e ampliação das relações afetivas através de estratégias 
de performance que possibilitam: seduzir concomitantemente diversas pessoas 
com mínimo investimento afetivo e exposição e máximo aproveitamento 
no tocante a estímulos de sedução; manter registros afetivos regulares entre 
namorados, independente de onde e do que estejam fazendo, visto que as 
mensagens podem ficaram armazenadas e serem acessadas com discrição 
mesmo em lugares e situações em que seria inapropriado falar por telefone; 
registrar memórias afetivas, em virtude de no celular poder ser armazenado e 
revisto um grande número de dados que se tornam marcos de referência de 
situações amorosas; estimular recordações de emoções vivenciadas em cada 
situação e; marcar encontros de sociabilização entre amigos com o mínimo 
investimento de tempo e baixo custo de comunicação e máxima eficiência na 
recepção do conteúdo informacional. Dentro deste cenário, verifiquei que a 
dinâmica social gerada possivelmente reflete em mudanças nas formas com que 
os relacionamentos afetivos são mantidos e ampliados, favorecendo com isso a 
constituição de novas subjetividades.

198. DADOS GERAIS:

Díades Mediadas: a Telefonia Celular na Amizade Entre 
Adolescentes 

Autor: Hugo Cristo Sant’Anna

Nível: Mestrado

Tema: Novas tecnologias 

Instituição: UFES 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Agnaldo Garcia

Ano da defesa: 2007 

Palavras-chave: amizade; adolescência; telefonia celular.

Resumo:
A presente pesquisa procurou investigar a percepção do papel da telefonia 
celular nas relações de amizades de adolescente. Vinte adolescentes (dez do sexo 
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masculino e dez do sexo feminino) com idades entre 14 e 17 anos participaram 
da pesquisa. Os dados foram coletados por questionários e entrevistas acerca do 
uso do celular por estes adolescentes e a influência percebida do celular sobre 
suas amizades, em relação a algumas dimensões específicas. Quanto ao uso 
do celular, foi traçado um perfil geral para o grupo e uma comparação entre os 
gêneros. Os aspectos investigados e os resultados obtidos foram os seguintes. 
1) Rede de Amigos – houve variação no número e na composição da rede, 
apesar dos participantes apontarem primordialmente mudanças nas relações já 
existentes; 2) Atividades Compartilhadas – (o celular influenciou especialmente o 
planejamento de atividades compartilhadas permitindo uma maior coordenação 
entre amigos) e Comunicação (conteúdo voltado para planejamento e maior 
intensidade de comunicação); 3) Qualidade, Satisfação e Compromisso (o 
celular parece pesar positivamente na qualidade da amizade, criando a 
sensação de satisfação e aumentando o compromisso com o relacionamento; 
4) Intimidade e Proximidade (o celular aumenta proximidade com os amigos). 
Dois aspectos que surgiram também foram a confiança (especialmente no 
meio de comunicação) e novas possibilidades de apoio social. São discutidas 
as relações entre o uso do telefone celular, como uma forma de tecnologia, e as 
relações de amizade na adolescência de acordo com a perspectiva de Robert 
Hinde. Desta forma, podem ser propostas relações dialéticas entre o ambiente 
sócio-cultural (tecnologia) que afeta o ambiente físico (o próprio aparelho) e o 
relacionamento interpessoal. Por sua vez, o próprio uso do celular entre amigos 
afeta o desenvolvimento da tecnologia da informação.

199. DADOS GERAIS: 

Título: Amiz@de.com: Amizade e Adolescência na Era da Internet. 

Autor: Rafael Pylro

Nível: Mestrado

Tema: Novas tecnologias

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Agnaldo Garcia

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: amizade, adolescência, internet, relações interpessoais

Resumo:
O presente trabalho investigou a percepção de adolescentes acerca do papel da 
internet em suas relações de amizade. Vinte adolescentes (dez do sexo masculino 
e dez do sexo feminino), com idades entre 14 e 17 anos, participaram da pesquisa. 
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Um perfil dos participantes quanto ao uso da Internet foi traçado. Os dados foram 
coletados por meio de questionários e entrevistas acerca do uso da internet por 
estes adolescentes e a influência percebida da internet sobre suas amizades, 
em relação a algumas dimensões específicas. Os aspectos investigados foram 
os seguintes: rede de amigos (número, idade e origem dos amigos), contato 
(frequência e duração) e atividades compartilhadas, comunicação (temas 
de conversação e situações em que conversam), intimidade e proximidade, 
satisfação, apoio social e compromisso. Em suma, o emprego da internet afetou 
diferentes aspectos das amizades dos adolescentes (rede de amigos, contato e 
atividades compartilhadas, comunicação, intimidade e proximidade, satisfação, 
apoio social e compromisso) de forma diversa. Os principais efeitos percebidos 
foram: 1) A participação decisiva da internet no arranjo das redes de amizade 
dos adolescentes entrevistados: 2) A internet como instrumento para aglutinar, 
reordenar e delimitar grupos de amigos que já se conheciam pessoalmente e 
passaram a construir um sentimento de maior proximidade; 3) A internet como 
meio de comunicação de grande relevância para a vida social do grupo; 4) O 
mundo online e o offline não se excluem mutuamente, mas se integram na 
vida dos adolescentes. Finalmente, a obra de Robert Hinde é vista como uma 
perspectiva integradora ao propor relações dialéticas entre o ambiente físico, a 
estrutura sócio-cultural (tecnologia) e os relacionamentos interpessoais.

200. DADOS GERAIS: 

InterFACES Virtuais: Análise Microgenética de Processos 
de Interação Social no Jogo The Sims®

Autor: Samira Bissoli Saleme

Nível: Mestrado

Tema: Novas tecnologias

Instituição: UFES 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sálvio Silveira de Queiroz

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: interação social, realidade virtual, análise microgenética

Resumo:
A presente pesquisa teve por objetivo geral investigar, pela análise microgenética, 
a possibilidade de descrição da interação social num mundo virtual, o do jogo 
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computadorizado “The Sims®”. A escolha do jogo se deu pelo fato do mesmo 
tornar viável a simulação de situações sociais reais, muitas vezes difíceis de 
serem reproduzidas experimentalmente. Especificamente, buscou-se realizar 
a descrição das interações no contexto da Teoria das Trocas Sociais de Piaget 
(1954; 1973). As interações entre os jogadores, os personagens e utensílios do 
ambiente de jogo foram classificadas por categorias criadas para esta pesquisa 
e, a partir das classificações, foram identificados os modos de operar dos 
participantes, bem como realizadas relações entre as interações dos sujeitos 
e o diagrama das relações interpessoais de Piaget. O procedimento de coleta 
de dados se deu entre junho e novembro de 2006, e teve como participantes 
10 alunos do Ensino Médio de uma escola particular do interior do Estado do 
ES, sendo 03 do sexo feminino e 07 do sexo masculino, na mesma faixa etária, 
entre 16 e 17 anos. A pesquisa teve como recurso metodológico a Análise 
Microgenética, e consistiu em seis fases: 1ª) preparo: os participantes fizeram 
uso do tutorial do jogo para garantir o conhecimento das funcionalidades; 2ª) 
criação de personagem e configurações gerais do jogo; 3ª) sessões de simulação: 
os participantes jogaram duas sessões de cerca de 30 minutos cada, e suas 
jogadas foram gravadas por meio de um software que captura telas, sendo 
executado em segundo plano pelo computador; 4ª) processamento preliminar 
dos dados; 5ª) entrevistas com os jogadores; e 6ª) análise final dos dados. Como 
resultado, pôde-se verificar que todos os jogadores se detiveram, na maior parte 
do tempo, em satisfazer as necessidades dos personagens por eles criados, 
de acordo com o que definiram como objetivo inicial; oito deles definiram os 
atributos físicos e de “personalidade” de seus personagens com base em suas 
próprias características. Os resultados obtidos permitem ainda constatar que, 
ao menos no ambiente do jogo “The Sims”, há viabilidade de descrição das 
interações por meio da teoria piagetiana de trocas sociais, pois neste contexto o 
social não implica em presença física, necessariamente, mas se caracteriza como 
“espaço de encontro” no espaço e no tempo, podendo o “virtual” ser adotado 
também como esse espaço de interação social.

201.  DADOS GERAIS:

Meu querido Flog: um estudo das relações sociais entre 
adolescentes estabelecidas por meio da mídia digital

Autor: Fabricio de Souza

Nível: Doutorado

Tema: Novas tecnologias

Instituição: UFES 



N
O

VA
S TECN

O
LO

G
IA

S

256

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Margarida Pereira Rodrigues

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Psicologia Evolucionista e mídia digital, adolescência e 
internet, relações sociais e adolescência

Resumo:
Os avanços tecnológicos e o consequente desenvolvimento de aparatos digitais 
que se constituíram numa nova mídia interativa produzem transformações 
sociais muito sensíveis nos dias atuais fazendo com que as ações das pessoas 
sejam marcadas pela realidade de culto ao novo, de renovação e de rupturas com 
algumas estruturas sociais vigentes. A cultura da mobilidade, da flexibilidade, 
da efemeridade e da provisoriedade, típica das sociedades marcadas pela 
tecnologia da informação, imputa às pessoas a necessidade de agir em 
consonância com as demandas criadas por essas sociedades. Julga-se, então, 
bastante oportuno estudar os efeitos dessa transformação tecnológica sobre a 
adolescência para que se possa entender melhor a adaptação dos adolescentes 
às tecnologias digitais e sua utilização no estabelecimento e na manutenção 
de vínculos sociais. Assim, o presente trabalho teve como objetivo investigar 
alguns fotologs mantidos por adolescentes residentes na Região Metropolitana 
da Grande Vitória/ES e obteve informações referentes às relações sociais 
estabelecidas por meio da mediação da mídia digital. Foram selecionados seis 
fotologs, três de rapazes e três de moças, e desses, cinco páginas de cada um. 
A pesquisa se deu com um total de trinta páginas investigadas. Os resultados 
foram analisados de acordo com os pressupostos da Psicologia Evolucionista e 
indicaram que determinados padrões da interação off-line também nortearam 
o estabelecimento de relações on-line e revelaram padrões evolutivos típicos 
de comportamentos sexualmente tipificados, tais como a manifestação de 
afeto, elogios, expressão de saudade e busca de contatos. A mídia digital foi 
considerada uma ferramenta eficaz de sociabilidade por ser importante no 
favorecimento da aptidão para a vida em grupo.

202. 202. DADOS GERAIS:

Desenvolvimento moral e uso de redes sociais de 
relacionamento na internet: uma relação possível?

Autor: Aline Cristiane Lemos Ferreira

Nível: Mestrado



N
O

VA
S TECN

O
LO

G
IA

S

257

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

Tema: Novas tecnologias

Instituição: UFMG

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lincoln Coimbra Martins

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Desenvolvimento moral; Adolescentes; Internet; Redes 
sociais

Resumo:
Este trabalho teve como objetivo analisar, a partir da perspectiva sócio-
histórico cultural, a influência das redes sociais de relacionamento na internet 
no desenvolvimento moral de adolescentes. Foram estudados 157 alunos 
do ensino médio de uma instituição pública de Belo Horizonte, com idades 
entre 14 e 19 anos. A partir de um questionário foi realizado inicialmente um 
levantamento do perfil do adolescente usuário das redes sociais na internet. 
Em seguida, utilizando-se o DIT e o G-36, avaliou-se o desenvolvimento moral 
e a inteligência dos sujeitos da amostra buscando identificar as correlações 
encontradas na literatura. Posteriormente, utilizando-se dilemas morais 
elaborados especificamente para o estudo, buscou-se, através da análise de 
conteúdo, identificar o posicionamento moral dos sujeitos em situações de 
interação virtual. Os resultados encontrados apontam para a necessidade de 
se considerar os contextos de interação social como elementos importantes 
para o desenvolvimento moral dos adolescentes, se contrapondo à percepção 
prevalente na corrente predominante na literatura sobre o tema, a perspectiva 
cognitivo-desenvolvimentista.

203. DADOS GERAIS:

 Oficinando enredos de passagem: o encontro do adolescer 
em sofrimento com a tecnologia

Autor: Tatiane Reis Vianna

Nível: Mestrado

Tema: Novas tecnologias

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia Social e Institucional
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Orientador: Cleci Maraschin

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: saúde mental infanto-juvenil, tecnologia digital, internet, 
passagem, narrativas, oficinas.

Resumo:
Esta dissertação insere-se em um projeto maior de pesquisa, o Oficinando em 
Rede que vem se desenvolvendo no Centro Integrado de Atenção Psicossocial 
do Hospital Psiquiátrico São Pedro (CIAPS-HPSP) a partir de sua criação em 2004. 
O Oficinando em Rede tem contribuído para implementação de diferentes 
tecnologias de atenção nesse serviço e vem pesquisando sobre a constituição 
de redes por seus usuários e trabalhadores. A presente pesquisa – Oficinando 
Enredos de Passagem: o encontro do adolescer em sofrimento com a tecnologia 
– busca investigar como acontece o encontro dos jovens com as tecnologias 
digitais em um espaço de compartilhamento e escuta denominado oficinas 
tecnológicas, o qual é estruturado no CIAPS. Estruturado nas bordas do HPSP, 
o Centro situa-se na passagem entre tecnologias e paradigmas de atenção 
diversos, o que traz efeitos subjetivos nos sujeitos que o constituem. Esta 
pesquisa tem como ponto de partida o questionamento se esse encontro 
com os computadores, com as especificidades dos seus modos de operar em 
um espaço de oficina, pode favorecer – e de que forma – o desdobramento de 
enredos e narrativas em jovens que vivem entraves de diferentes ordens no seu 
processo de ”adolescimento”. Também visa compreender quais os impasses e 
as passagens que são colocados em evidência pelas narrativas produzidas. 
Para isso, parte-se das oficinas desenvolvidas com seis jovens em atendimento 
ambulatorial no CIAPS/HPSP no período de março a dezembro de 2007. Através 
da análise dos diferentes movimentos de apropriação das tecnologias digitais, das 
possibilidades de interação, compartilhamento e endereçamento constituídos 
nas oficinas, e de algumas narrativas ali surgidas, busca-se responder ou relançar 
as questões que possibilitaram o desdobramento desta dissertação.

204. DADOS GERAIS:

O discurso de jovens autoras de blogs pró-ana e pró-mia 
sobre seus corpos

Autor: Ana Carolina Grilo da Costa

Nível: Mestrado

Tema: Novas tecnologias
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Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social

Orientador: Leila Sanches De Almeida

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Blogs; Corpo; Subjetividade

Resumo:
Ao longo dos séculos, os conceitos de beleza e de corpo sofreram importantes 
modificações. O corpo deixou de ser recheado de curvas e gordurinhas para 
assumir uma forma mais longilínea. Para atingir esse ideal corporal, muitas 
medidas foram criadas e adotadas, principalmente pelas mulheres: dietas, 
exercícios, uso de medicamentos para controlar o apetite, dentre outras. O uso 
dessas manobras, juntamente com a pressão que as mulheres sentem para 
conquistarem e manterem um corpo dentro dos ideais de beleza vigente na 
atualidade, pode figurar na base de transtornos alimentares, como a anorexia 
e a bulimia nervosas. A mídia de massa tem dado cada vez mais espaço para a 
temática dos transtornos alimentares, que atingem principalmente as mulheres 
jovens. Estas, se utilizando da lnternet, montam páginas pessoais, os chamados 
blogs pró-ana e pró-mia, e relatam suas vivências, angústias e expectativas. Mas, 
apesar da Internet ser um poderoso meio de comunicação, ainda são poucas as 
pesquisas que vêm sendo conduzidas sobre o uso dos blogs como um canal de 
expressão por essas jovens que dizem ter assumido o estilo de vida ana e/ou mia. 
A partir dessas considerações, o objetivo deste estudo de casos, fundamentado 
na Rede de Significações, é compreender os relatos sobre si escritos por jovens 
autoras de blogs pró-ana e pró-mia, as chamadas “anas” e “mias”, e, assim, o uso 
dessa ferramenta virtual como um outro espaço de subjetivação para essas 
mulheres. Foi conduzida uma análise de conteúdo em onze blogs. Vimos que 
as jovens fazem uso do blog para compartilharem, anonimamente, experiências 
íntimas. O blog assume as funções de meio de expressão individual, meio de 
comunicação e diário virtual. Assim, é um espaço virtual que se caracteriza 
como um espaço de subjetivação recortado pelos significados da matriz sócio-
histórica e, portanto, também por dispositivos de poder. As autoras, ao mesmo 
tempo que vivenciam nos blogs a liberdade, também relatam que se submetem 
a normas de conduta muitas vezes disciplinadoras. O corpo é relatado como 
indissociável dos quesitos beleza e magreza. Beleza, magreza e corpo surgiram 
como um tripé no qual um não existe sem o outro e que significa felicidade e 
sucesso.
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205. DADOS GERAIS:

Quando se perfaz um dispositivo confessional, a palavra 
escrita se desvela e o corpo revela-se: Análise de discursos 
sobre a corporeidade de anoréxicas que fundam weblogs 
vinculados ao movimento Pró-anorexia (Pró-Ana).

Autor: Giselle Mânica

Nível: Mestrado

Tema: Novas tecnologias

Instituição: UFSC 

Área de concentração: Práticas Sociais e Constituição do Sujeito.

Orientador: Kleber Prado Filho

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: anorexia nervosa, weblogs, movimento Pró-Ana, escrita 
de si.

Resumo:
Esta pesquisa propõe-se, a partir da perspectiva foucaultiana, a investigar 
a corporeidade e o corpo anoréxicos, através da arqueologia dos discursos 
disponibilizados na Internet por sujeitos que se declaram e se vinculam ao 
movimento virtual denominado Pró-Ana, rede de atuações que se constitui 
e se coloca a favor da anorexia e a outorga enquanto um estilo de vida. Tais 
sujeitos em seus weblogs pessoais, constroem diários confessionais de 
práticas e vigilâncias dietéticas e estéticas, proclamando determinadas formas 
de relacionarem-se consigos mesmos, tendo como exercícios centrais de 
si a negação da alimentação e a busca infindável pelo decréscimo de peso. 
Elaborou-se a arqueologia destes discursos através da análise comparativa de 
três weblogs (pertencentes a uma adolescente, a uma jovem e a uma adulta), 
buscando dar visibilidade às tecnologias de si que se dissipam e estruturam 
a subjetividade anoréxica, e delineou-se, através da leitura de cem weblogs 
catalogados pela pesquisadora, selecionados aleatoriamente, a genealogia 
dos poderes que visam estabelecer os regimentos e as características do 
movimento Pró-Ana (pró-anorexia), objetivando localizar as regularidades do 
mesmo. O exame do material em questão possibilitou uma contextualização 
histórica-política do transtorno alimentar “anorexia nervosa”, bem como a 
reflexão acerca da construção midiática e estética dos corpos extremamente 
magros da contemporaneidade. Proporcionou, outrossim, constatar que muitos 
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Márcia Stengel, Juarez T. Dayrell

dispositivos e práticas se instituem neste tecido virtual e rizomático, moldando 
condutas que aproximam a magreza corporal à promessa e à garantia de 
felicidade futura. Da mesma forma, favoreceu a discussão sobre a insustentável 
leveza dos exercícios de si, quando vinculados a busca de ideais padronizados 
de beleza.
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POLÍTICA

206. DADOS GERAIS: 

Liberdade, Um Problema do Nosso Tempo: os sentidos da 
liberdade para os jovens no contemporâneo

Autor: Amana Rocha Mattos

Nível: Doutorado

Tema: Política

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lucia Rabello de Castro

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Juventude; Liberdade; Liberalismo

Resumo:
Este trabalho discute os sentidos dados à ideia de liberdade por jovens 
moradores do Rio de Janeiro, Brasil. Partindo de uma revisão teórica do conceito 
de liberdade na teoria política, com ênfase na teoria liberal, foram levantadas e 
discutidas as principais noções de liberdade presentes na contemporaneidade. 
Foi realizada uma revisão crítica do conceito de liberdade negativa e das 
implicações individualizantes que esse conceito apresenta, especialmente 
no que se refere à convivência intersubjetiva. Ainda na revisão teórica, 
problematizou-se a concepção de sujeito desenvolvido, responsável e capaz 
de liberdade adotada pela psicologia do desenvolvimento, cujos autores, como 
Jean Piaget, dedicam-se a estabelecer as etapas pelas quais passam crianças e 
jovens em direção à maturidade. Neste trabalho, evidenciou-se a coincidência 
desse ponto de chegada à condição de cidadão definida pelas ciências políticas 
e pela teoria liberal. Para essa discussão, a teoria crítica feminista foi trazida 
como importante referência. Para oferecer outras concepções para a ideia de 
liberdade, foram trazidos autores do existencialismo e da fenomenologia, como 
Jean-Paul Sartre e Emmanuel Lévinas. A valorização da relação conflituosa com 
o outro no exercício da liberdade feita por esses autores permite a discussão 
do tema para além da valorização extrema do indivíduo, marca da abordagem 
liberal, enfocando as dificuldades próprias da relação com a alteridade, 
tomando-as como constitutivas da liberdade humana. Tendo feito essa inflexão 
do sentido de liberdade, este trabalho propõe a sua aproximação ao campo 
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da política, considerando que a política deve ser definida como dimensão de 
desentendimento e de litígio, e não como a busca permanente do consenso, 
como afirma a teoria liberal. Essa discussão foi feita a partir das obras de Jacques 
Rancière e Chantal Mouffe, contribuindo para a análise do material empírico. 
Os resultados analisados neste trabalho originaram-se de quatro oficinas 
realizadas com um total de 35 jovens, em que foi utilizada a metodologia dos 
grupos de reflexão. Nesses grupos, os jovens discutiram a liberdade tomando-a 
principalmente em seu sentido negativo, em que a liberdade é tanto maior 
quanto menos obstáculos se colocam à ação individual. Esse sentido valoriza 
a dimensão privada da ação, e coloca o indivíduo muitas vezes em relação 
de competição e hostilidade para com o outro no exercício de sua liberdade. 
Entretanto, observou-se que os jovens ressaltaram problemas e questionamentos 
em relação a esse sentido de liberdade, como a relação conflituosa com o outro 
e a importância dos constrangimentos para que o exercício da liberdade faça 
sentido para o sujeito que age.

207. DADOS GERAIS: 

Onde O Político Tradicional Vai, O Ambiental Vai Muito Mais 
Profundo”: ambientalismo, ação política e subjetivação de 
jovens

Autor: Rafael Prosdocimi Bacelar

Nível: Mestrado

Tema: Política

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lucia Rabello de Castro

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Política, meio-ambiente, Juventude

Resumo:
Nesta dissertação de mestrado buscamos compreender as práticas, ações e 
discursos de jovens cariocas no campo ambiental. Nós identificamos o discurso 
ambiental como discurso político, à medida que regimes e ordens sociais são 
questionados com o objetivo de estabelecer uma nova relação do homem com 
o meio ambiente. A pluralidade e a contingência da ação são identificadas como 
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marcas constitutivas do agir político dos jovens no mundo contemporâneo, 
o que significa que a realidade social, as ações e identidades que se fazem 
presentes na vida cotidiana não têm um caráter necessário e completo, 
são momentos precários marcados por relações, tensões e embates. Esta 
consideração fundamenta nossa perspectiva teórica baseada nos conceitos de 
ação, discurso e subjetivação. Através destes conceitos, pesquisamos a maneira 
pela qual, partindo de condições contingentes e heterogêneas, jovens cariocas 
constituem formas de ação no campo ambiental, considerando as implicações 
subjetivas deste processo, ou seja, de que forma diferentes maneiras de ver, 
sentir e agir se instauram. Nossa análise através da noção de contingência 
implicou em não simplesmente identificar características positivas das ações, 
discursos e subjetividades, mas fundamentalmente entender os processos e 
relações nas quais estes processos se constituem.

208. DADOS GERAIS:

A Participação de Jovens no Trabalho Social: em busca de 
uma “política sem rótulo”

Autor: Conceição Firmina Seixas Silva

Nível: Mestrado

Tema: Política

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lucia Rabello de Castro

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Juventude; Participação Política; Trabalho social

Resumo:
Este trabalho tem por fim promover uma reflexão sobre as formas de expressão 
e participação da juventude, no contemporâneo, com foco nas ações que 
acontecem a uma certa distância das práticas formalizadas e convencionais 
de participação política. Propomos pensar essa questão à luz do que estamos 
nomeando ‘trabalho social’, que se caracteriza pela ação de jovens que, 
instigados pelo desejo de transformar a realidade, o fazem por meios de 
intervenções mais diretas, visando melhorar a vida de algumas pessoas. Essa 
reflexão se apoiou em uma pesquisa de campo, baseada em entrevistas semi-
estruturadas com seis jovens cariocas, de ambos os sexos, com idades entre 
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vinte e vinte quatro anos, de classes econômicas variadas; inseridos em ONGs 
que atuam em comunidades carentes e realizam trabalho com crianças e jovens, 
pré-vestibulares comunitários e grupos mais autônomos que fazem trabalhos 
voltados para a ecologia. Percebemos que as identificações destes jovens, longe 
de ter um apelo das posições identitárias reconhecidas tradicionalmente (como 
as associadas pelo movimento estudantil e pela política partidária), se dão em 
torno de ‘nomes’ amplos como ‘solidariedade’, que abrem espaços para realização 
de projetos diversos, além de chamar atenção para a responsabilização pelo o 
‘outro’. A busca de igualdade para todos, que os jovens atribuem como sendo 
o objetivo de suas ações, é o que acreditamos ser a potencialidade política do 
trabalho social. Além disso, a ideia de reinventar novas formas de participação 
política é uma característica marcante desse tipo de engajamento e reflexo 
do modo como grande parte da juventude está ‘vivendo e fazendo’ política, 
atualmente.

209.  DADOS GERAIS: 

Os Jovens na Cidade: os impasses de uma “relação ativa” 
com os diferentes no contemporâneo

Autor: Beatriz Corsino Perez

Nível: Mestrado

Tema: Política

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lucia Rabello de Castro

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Jovens; Espaço Público; Relação Ativa

Resumo:
Nesse trabalho, investigamos as tentativas dos jovens estabelecerem uma 
‘relação ativa’ com os diferentes, numa sociedade em que o individualismo e a 
segurança privada se constituem como principais valores. Foi nosso objetivo, 
com isso, discutir de que forma as relações dos jovens na cidade possibilitam 
pensar a constituição do espaço público hoje. Diferenciamos a ‘relação ativa’ 
da tolerância ou de uma ‘relação passiva’, em que o outro é mantido distante 
e incapaz de provocar algum impacto ou reflexão no indivíduo. Na ‘relação 
ativa’, há a troca de narrativas, afetos e experiências e os limites entre o “eu” e 
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o “outro” podem ser retraçados. Para isso, foram realizadas entrevistas semi-
estruturadas com sete jovens, de ambos os sexos, moradores de diferentes 
regiões da cidade do Rio de Janeiro, com idades entre 18 e 28 anos. Na análise, 
percebemos que os jovens, em sua maioria, se aproximam daqueles que 
moram próximos e compartilham de hábitos, objetos e símbolos comuns e 
que eles interagem pouco com pessoas pertencentes a outros grupos sociais. 
Os jovens têm medo de serem rejeitados, negados ou ameaçados pelo ‘outro’, 
preferindo se manter à distância. O encontro com a alteridade, muitas vezes, 
ocorre através de ‘experiências desestabilizadoras’, marcadas pela violência 
e agressão. Diante dessas experiências, alguns jovens buscam se proteger 
no espaço privado e outros, em contrapartida, procuram ter uma atitude de 
enfrentamento e engajamento numa ação coletiva. Percebemos que os jovens 
consideram importante o diálogo com o outro, porém possuem poucos espaços 
para estabelecerem uma ‘relação ativa’, em que possam estar em posição de 
igualdade entre diferentes, e discutirem sobre os temas de pauta comum.

210. DADOS GERAIS: 

Adolescentes diante da Liberdade: um estudo de 
representações sociais

Autor: Ana Carolina Falcão Coelho

Nível: Mestrado

Tema: Política

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Edson Alves de Souza Filho

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Adolescência, Liberdade, Representações Sociais

Resumo:
Supomos que indivíduos/grupos vivam a liberdade segundo aspectos 
psicossociais e histórico-culturais, a serem observados por meio de 
representações sociais. Consideramos que a construção do eu e de modelos de 
autoridade familiar permitam inferir a gênese de processos de marginalização 
social, que envolvem experiência de insatisfação, frustração, violência e crime. 
Buscamos compor amostras com 90 adolescentes infratores (I) em medidas 
sócio-educativa em instituições do Estado do Rio de Janeiro e 192 não infratores 
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(NI) em diferentes escolas da Rede Estadual da Baixada Fluminense. Eles eram 
do sexo masculino, do mesmo meio social, na faixa etária entre 14 e 17 anos e se 
autodefiniram como negros, brancos e morenos. Solicitamos que eles se auto-
apresentassem como quisessem, apresentassem suas autoridades familiares, 
dissessem o que é liberdade, experiência de liberdade, ato reprovável em geral, 
ato reprovável praticado e dados pessoais/demográficos. Analisamos o material 
por meio de temas manifestos, segundo Bardin (1992). Os I se auto-apresentaram 
em termos de afirmação do eu, enquanto os NI de categorias sociais - em geral 
as usadas pelo IBGE - e valores morais/éticos gerais. Ao se auto-apresentarem os 
negros NI mostraram relativamente mais valores morais/éticos e grupo cultural, 
enquanto os brancos a auto-afirmação do eu e, os morenos, a relação social 
positiva. Os familiares foram apresentados por I como oferecendo cuidados/
proteções e os NI como autoridade controladora. Os grupos étnicos I diferiram 
quanto aos familiares, representados por negros em termos de indivíduo, 
aspectos vitais. Mas predominaram nos grupos relações interpessoais positivas 
em relação à autoridade controladora. Os negros NI, por sua vez, também se 
destacaram em representações de autoridades familiares como indivíduos, 
além de valores éticos/morais e grupo cultural. Mas prevaleceram conteúdos 
relações interpessoais positivas com mais destaque entre brancos e morenos. 
Os I tenderam a adotar mais a liberdade afirmativa, enquanto os NI a liberdade 
reivindicatória e condicionada. Já os adolescentes negros, tanto I quanto NI, 
mostraram mais liberdade afirmativa e reivindicatória, enquanto os brancos 
e morenos, liberdade condicionada. A liberdade praticada entre I foi mais 
individual - sem mencionar pessoas -, circunstancial - oportunidade oferecida -, 
com presença de familiares, enquanto os NI praticaram a liberdade com pessoas 
em geral - sem mencionar com quem -, não vivência de liberdade e consideraram-
se limitados por familiares. Os negros I destacaram-se em liberdade individual, 
com familiares e em relação amorosa (esta junto com Morenos); os brancos, 
liberdade em geral, não vivência de liberdade e, morenos, circunstancial. Os 
negros NI tenderam a relatar prática de liberdade circunstancial e com pessoas 
em geral; os brancos, a individual e pessoas em geral; os morenos, limitados por 
familiares.

211. DADOS GERAIS:

Fazer escolhas, “ser você mesmo”, “ter personalidade”: um 
estudo sobre a experiência de liberdade de jovens cariocas 
na contemporaneidade

Autor: Amana Rocha Mattos
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Nível: Mestrado

Tema: Política

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lucia Rabello de Castro

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: contemporaneidade; conflito

Resumo:

A liberdade configura-se, na contemporaneidade, como uma importante 
dimensão da vida privada e social dos indivíduos. A experiência de 
liberdade surge, muitas vezes, com a força de um imperativo aos sujeitos, 
sendo necessário fazer escolhas que expressem a individualidade e 
realizar-se através dessas escolhas. Neste trabalho, discutimos como os 
jovens cariocas de diferentes classes econômicas e grupos sociais são 
tocados pela questão da liberdade. Nosso objetivo foi analisar e discutir as 
experiências de liberdade dos jovens, abordando questões relacionadas 
à individualidade, à independência e ao consumo. Para discutirmos a 
experiência de liberdade narrada pelos jovens e sua aproximação discursiva 
com o consumo e o individualismo, recorremos à conceituação de liberdade 
do pensamento liberal, uma vez que essa perspectiva teórica toma a 
escolha e a liberdade individuais como seus temas centrais. Indicamos 
as repercussões desta noção de liberdade nas práticas e nas concepções 
dos sujeitos contemporâneos, e as ressonâncias subjetivas dos ideais 
neoliberais entre os jovens pesquisados. Para problematizar essa discussão, 
recorremos ao pensamento existencialista, que tematiza a questão da 
liberdade como constitutiva da condição humana, priorizando a relação 
intersubjetiva e o conflito implicado na experiência da liberdade humana. 
Discutimos os conflitos, os afetos e as emoções envolvidas na experiência 
de liberdade desses jovens, refletindo sobre como a angústia e o mal-estar 
que apareceram em muitas de suas falas estão relacionados com o processo 
de construção de suas posições, opiniões e valores individuais e de sua ação 
no mundo. O material empírico que serviu de base para este trabalho foram 
os registros das discussões realizadas pelo NIPIAC em trabalhos com jovens 
cariocas de diferentes inserções sociais e econômicas, no período de 2000 
a 2005.
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212.  DADOS GERAIS:

Do direito à participação: considerações sobre a cidadania 
de crianças e jovens no contemporâneo

Autor: Renata Alves de Paula Monteiro

Nível: Mestrado

Tema: Política

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lucia Rabello de Castro

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: cidadania; participação; crianças; jovens; cultura

Resumo:
A cidadania constitui, na atualidade, um conceito chave para se pensar a questão 
da relação da sociedade e seus membros, a partir de uma concepção tradicional 
atrelada aos direitos. No entanto, novas condições e questionamentos do 
contemporâneo têm promovido um alargamento dos beneficiários destes 
direitos em um movimento de reconhecimento de diferenças em detrimento 
da universalidade referida à tal condição de cidadão. Esta dissertação tem o 
objetivo de problematizar e pensar a cidadania de crianças e jovens, entendidos 
aqui como atores sócio-políticos relevantes. Também visa questionar se 
este modelo de cidadania atrelado ao direito não acaba sendo um modelo 
excludente para esses sujeitos, uma vez que tem como fundamento uma 
lógica desenvolvimentista, que contribui para adiar o reconhecimento da 
cidadania para um momento ulterior. Para tal, foi realizada uma análise teórica 
dos fundamentos históricos do conceito de cidadania, levando em conta a 
especificidade do contexto brasileiro; assim como uma análise do seu estatuto 
no contemporâneo, a partir da influência de fenômenos como a globalização e a 
cultura de consumo. A partir desta análise, verificou-se que a cultura de consumo 
se apresenta como terreno privilegiado para que crianças e jovens obtenham 
reconhecimento como cidadãos, enquanto produtores e consumidores de 
cultura. Uma nova concepção de cidadania pode ser pensada atrelada não mais 
ao direito, mas sim à ideia de participação, entendida aqui como uma forma 
mais ampla de participação política - não só restrita ao voto - e social - como 
reconhecimento enquanto membro visível e relevante da sociedade através da 
agregação de valores -, promovendo assim tensões e discussões na construção 
da vida social. A cidadania enquanto participação conduz a um questionamento 
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em relação à democracia representativa, apontando para outras possibilidades 
de exercício da democracia.

213. DADOS GERAIS:

Conferências nacionais dos direitos da criança e do 
adolescente: os significados da redução penal.

Autor: Meire Lia Lima

Nível: Mestrado 

Tema: Política

Instituição: PUC-Goiás 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sônia Margarida Gomes Sousa 

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Adolescente Autor de Ato Infracional, Redução da Idade 
Penal, Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes, 
Conferências Nacionais dos Direito da Criança e do Adolescente

Resumo:
O objetivo desta pesquisa é o de analisar o debate sobre a redução da idade 
penal nas sete Conferências Nacionais dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
e os significados emergentes nesses espaços onde se reúnem atores sociais – 
do poder público e sociedade civil – importantes para formulação e controle 
das políticas de atendimento aos direitos de crianças e adolescentes. Sob 
a perspectiva da teoria sócio-histórica de Vygotsky, tomou-se o método 
do materialismo histórico e dialético como orientador dos procedimentos 
metodológicos para organização, sistematização e análise dos documentos 
públicos utilizados nesse estudo: lei de criação do Conanda e decretos que 
o regulamentam, regimentos interno, resoluções e anais das conferências. 
Primeiramente, percorreu-se a história da infância e adolescência no Brasil, com 
o intuito de apreender as continuidades e rupturas no âmbito das intervenções 
realizadas às crianças e adolescentes em situação de pobreza e abandono. 
Em seguida, buscou-se a literatura sobre o tema do adolescente autor de ato 
infracional e a redução da idade penal. Estudou-se o Conanda, as Conferências, 
por meio de seus documentos públicos, desvelando seus instrumentos e 
formas de produção do debate, a construção e o delineamento das políticas 
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para o atendimento ao adolescente autor de ato infracional, e a emergência 
do debate sobre a redução da idade penal nesses contextos. Encontraram-
se quatro grandes significados: 1. Posição Institucional de Governo: a 
responsabilização penal se dá pela legislação especial; 2. Posição Institucional 
dos Conselhos: tensão entre a defesa dos direitos da criança e do adolescente 
e seu próprio fortalecimento institucional; 3. Elaboração e Implementação de 
Políticas: a busca pela isonomia do Governo e Sociedade Civil; e 4. A tensão dos 
significados atribuídos aos adolescentes autores de ato infracional: vítima e/ou 
problema social. Estes são complementares na discussão sobre a redução da 
idade penal e permitem apreender: a mudança de foco, do adolescente autor 
de ato infracional e os debates sobre a redução ou não da idade penal, para a 
indiscutível necessidade de implantação e implementação de uma política de 
atendimento socioeducativo; além das contradições, impasses e desafios para a 
efetivação dos direitos de crianças e adolescentes brasileiras.

214. DADOS GERAIS:

Identidade, Cultura e política: os movimentos estudantis 
na contemporaneidade

Autor: Marcos Ribeiro Mesquita 

Nível: Doutorado

Tema: Política

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Social

Orientador: Salvador Antonio Mireles Sandoval

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: movimentos estudantis, política, identidade, cultura, 
juventude.

Resumo:
A temática da juventude vem conquistando importante espaço e destaque nos 
últimos anos. Sua visibilidade, em grande medida, retomada através da mídia e 
do mercado é reforçada também pelo aparecimento do protagonismo de novos 
movimentos juvenis como os jovens da periferia, os militantes altermundistas, 
entre outros que, num cenário recente, mostram sua vitalidade. Com o 
aparecimento destes novos atores ganham visibilidade os movimentos juvenis 
clássicos, entre eles, o movimento estudantil, que volta à cena retomando seus 



PO
LÍTICA

272

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

discursos tradicionais sobre política e educação, mas que também se adapta às 
novas demandas estudantis e incorpora outras pautas ligadas aos campos da 
cultura e da identidade. Neste trabalho, pretendemos estudar a participação de 
militantes estudantis a partir de 4 grupos que expressam o atual processo de 
diversificação do movimento. São eles: a) o movimento estudantil clássico; b) 
as executivas de curso; c) coletivos de gênero e d) coletivos de cultura. Também 
queremos analisar como este movimento, a partir do conflito e diálogo entre 
esses diferentes grupos, reconstrói sua identidade coletiva. Para isso, contamos 
com os conceitos de identidade coletiva e representações sociais que serão 
instrumentos importantes para nossa análise. Nesta pesquisa, realizamos 24 
entrevistas semi-estruturadas com os militantes de cada um dos grupos citados 
e participamos de seus principais fóruns e encontros. Este trabalho foi realizado 
no período de 2002 a 2005.

215. DADOS GERAIS: 

Um estudo a participação de jovens mulheres em 
movimentos sociais de gênero no Rio de Janeiro

Autor: Simone da Silva Ribeiro Gomes

Nível: Mestrado

Tema: Política

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Deise Mancebo

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: participação política, exclusão social, identidade

Resumo:
Compreendido como um fenômeno da contemporaneidade, a partir da 
década de 80 o movimento feminista é um exemplo do que se convencionou 
denominar por novos movimentos sociais. A partir desse momento, verifica-
se uma tendência de as demandas dos movimentos expandirem-se para lutas 
estruturadas em torno de opressões sofridas, principalmente identitárias, 
no lugar de militâncias da esfera estritamente econômica. Neste contexto é 
que o presente estudo insere-se. Este trabalho tem como objetivo verificar as 
motivações de jovens brasileiras, de origens pobres, moradoras em áreas de 
favelas ou bairros populares, em movimentos feministas no Rio de Janeiro. 
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Foram analisadas suas motivações iniciais e as que as manteriam militando, 
observando-se algumas tensões existentes nessas participações políticas. 
Visando ao mapeamento da ambientação histórica e política dos movimentos 
sociais que se abriam como possibilidades a estas jovens, buscamos traçar um 
breve histórico dos movimentos sociais na contemporaneidade e, em especial, 
nos contextos latino-americano e brasileiro, a partir da bibliografia disponível 
sobre o tema. Para o caso específico dos movimentos no Rio de Janeiro, 
foram realizadas entrevistas com antigas militantes. Tendo em vista que as 
entrevistadas advinham de famílias pobres, consideramos importante enveredar 
nas discussões sobre as exclusões sociais, a partir de uma literatura crítica ao 
conceito, e procurando verificar os rebatimentos das teorias à situação especial 
em estudo. A pesquisa de campo contou com entrevistas semi-estruturadas 
realizadas com cinco jovens, com idades entre 19 e 29 anos. Para efeitos 
analíticos, compreendemos suas histórias a partir da metodologia da História 
Oral, a qual visa evidenciar a multiplicidade de vozes outrora desprezadas pelo 
saber científico, sublinhando o caráter militante do entrevistador. Buscando 
conhecer as histórias de vida das entrevistadas, foram focalizados aspectos tais 
como: suas origens familiares, suas condições de jovens, situação de moradia 
e circulações pela cidade, percursos escolares e trajetórias de trabalho. A partir 
desses dados abordarmos suas trajetórias militantes.

216. DADOS GERAIS:

Significados e sentidos dos direitos entre adolescentes

Autor: Gilberto Lima dos Santos 

Nível: doutorado

Tema: Política 

Instituição: UFBA

Área de concentração: Psicologia Social 

Orientador: Antonio Marcos Chaves

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Adolescentes. Direitos. Significados. Sentidos

Resumo:
O presente estudo teve como objetivo conhecer os significados que os 
adolescentes atribuem aos seus próprios direitos, os nexos entre esses 
significados e o contexto sociocultural e os modos pelos quais cada 
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adolescente singulariza esses conhecimentos compartilhados. No primeiro 
momento, os participantes foram 31 estudantes e sete professores de 
uma escola pública e 21 estudantes e cinco professores de uma escola 
particular, ambas de Senhor do Bonfim, cidade situada no norte do Estado 
da Bahia. No segundo momento, cinco estudantes voluntários de cada 
escola participaram, bem como suas respectivas mães. Os estudantes de 
cada escola integravam uma mesma turma de 2ª (Escola Pública) e 3ª série 
(Escola Particular) do Ensino Médio. Todos eles tinham entre 15 e 17 anos de 
idade. No primeiro momento, foi aplicado um questionário aos estudantes 
e aos seus professores e, também, foi realizada uma análise documental 
no Conselho Tutelar e no Juizado da Infância e da Juventude. No segundo 
momento, foram desenvolvidas entrevistas individuais semi-estruturadas, 
com os adolescentes, tendo como base suas respectivas respostas ao 
questionário, e houve a aplicação do questionário às suas mães. As 
informações obtidas foram analisadas qualitativamente, através do método 
hermenêutico-dialético. A família afigura-se como a principal referência 
para a construção dos significados dos direitos por parte dos adolescentes. 
É através dela que estabelecem o nexo entre os significados que priorizam 
e seu contexto sociocultural. A família busca esses significados em fluxos 
de significações de ampla circulação em nossa cultura. Esses fluxos de 
significações representam tradições axiológicas diametralmente opostas. 
Cada família realiza arranjos peculiares na composição de um movimento 
em que o fluxo da autonomia ganha ascendência sobre o fluxo do controle, 
cuja orientação predomina na infância. Neste processo, ocorrem concessões 
graduais de direitos de liberdade, por parte dos pais, e, simultaneamente, 
conquistas, por parte do adolescente, desses mesmos direitos. Para os 
adolescentes, são os direitos de liberdade que diferenciam a adolescência 
da infância. Em sua inteireza, esses direitos são produtos relacionais. 
Nessas negociações, a idade do adolescente tende a ser uma referência 
importante. A idade é tomada como indicadora de maturidade. Mas a 
avaliação da maturidade se completa com o julgamento da capacidade 
do adolescente assumir responsabilidade. E isto significa, ordinariamente, 
a capacidade do adolescente agir de acordo com as expectativas e com 
os valores dos seus pais, evitando, sobretudo, envolver-se em problemas 
no mundo da rua. Por sua vez, cada adolescente cria versões singulares 
para os significados desses direitos à medida que os vivencia. Ao vivenciar 
esses direitos, o adolescente os articula à sua história, às suas emoções, 
necessidades e intenções. Essas articulações constituem complexas 
configurações de sentidos que, coordenadas como uma totalidade, passam 
a orientar as novas vivências relativas à mesma temática. Nasce assim o 
estilo subjetivo, que é o modo pelo qual o sujeito tende a transformar os 
significados em constituintes singulares de sua subjetividade.
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217. DADOS GERAIS:

A Visão de Adolescentes de Diferentes Contextos a Respeito 
de Seus Próprios Direitos

Autor: Ana Paula Lazzaretti de Souza 

Nível: Mestrado

Tema: Política 

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sílvia Koller

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: direitos do adolescente, adolescência, riso, contexto.

Resumo:
Este estudo transversal teve o objetivo de investigar o conhecimento 
de adolescentes de diferentes contextos sobre os seus próprios direitos. 
Participaram do estudo 101 adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos 
(M=14,18; SD=1,09), sendo 68,3% do sexo feminino e 31,7% do sexo masculino. 
Os adolescentes foram agrupados por contextos: o G1 composto por aqueles 
que residem com suas famílias e frequentam escolas públicas (45,5%), o G2, por 
jovens que vivem com suas famílias e estudam em escolas particulares (32,7%) 
e o G3 de adolescentes que moram em abrigos (21,8%). Foram aplicados um 
questionário para levantamento de dados biosociodemográficos, um sobre o 
conhecimento em direitos e um inventário de auto-relato sobre a situação de 
direitos. Houve diferença entre os contextos em relação a alguns dos direitos 
investigados. Os participantes que relataram perceber mais direitos não 
respeitados foram os não-brancos e cujos pais apresentavam escolaridade 
mais baixa, resultado que ressalta o legado de exclusão étnico-racial presente 
no país. Foi encontrada diferença significativa em relação à presença/ausência 
de conhecimento dos direitos, por sexo, idade, nível socioeconômico, grupo e 
vínculo com a família. Os direitos mais conhecidos foram: inclusão, participação, 
expressão, educação, lazer e proteção contra a violência e o trabalho. Já os 
direitos menos conhecidos foram: respeito, tratamento diferenciado do adulto 
quando em conflito com a lei, proteção contra o trabalho doméstico, liberdade 
de reunião e associação e de buscar orientação. Os resultados indicam que o 
macrossistema e o microssistema estão relacionados à visão dos adolescentes 
sobre seus direitos. Apontam, ainda, à necessidade de intervenções, enfatizando 
valores, os direitos menos reconhecidos e deveres da população infanto-juvenil.
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218. DADOS GERAIS:

Juventude e Participação Social: Os Jovens Pobres no 
Contexto Social, Comunitário e Político do Rio de Janeiro

Autor: Patrícia Cabral Williams

Nível: Mestrado

Tema: Política

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social

Orientador: Maria Cecilia de Mello e Souza

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: juventude, participação política

Resumo:
Os jovens que habitam as comunidades pobres ainda são as principais vítimas 
de um processo de exclusão e de eliminação de grupos sócio-econômicos 
e culturais considerados “marginais”, supérfluos” e “perigosos”, sendo muitas 
vezes, estigmatizados pela sociedade. No imaginário social, persiste a ideia de 
que o jovem pobre é candidato à delinquência e sem valor numa sociedade 
competitiva economicamente. A concepção dominante que os jovens pobres 
representam um ‹problema› para si e para a sociedade é um problema e deve 
ser combatido. Nesse sentido, representações hegemônicas sociais têm sido 
questionadas por organizações da sociedade civil junto ao governo em busca 
de melhorar a imagem que se faz do jovem pobre. Movimentos sociais e ONGs 
se propõem em pensar em soluções para os problemas vividos pelos jovens que 
vivem em comunidades de baixa renda. Atualmente, a sociedade civil organizada 
em parceria com governo tem contribuído para o empowerment dos indivíduos 
nas comunidades, incentivando sua participação social. Nesse sentido, os jovens 
pobres tem estado presente na cena pública através dos canais de participação 
(fóruns, conselhos). Os jovens de camadas populares têm mostrado que podem 
ser capazes de atuar visando transformações sociais positivas indo em busca 
de melhores condições de vida para si e para as comunidades onde residem. 
Essa dissertação analisou de que forma a participação dos jovens lideranças 
de camadas populares em projetos sociais repercutiu em suas vidas e de que 
forma sua inserção em espaços sociais e políticos (Fórum de Juventudes e 
Rede de Comunidades Saudáveis) contribuiu para a mudança de trajetória de 
vida dos jovens pesquisados. A partir do método etnográfico investigou-se a 
participação de jovens lideranças de camadas populares, na faixa etária de 18 
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a 24 anos de idade, nos seus espaços de atuação social, como no movimento 
da Rede de Comunidades Saudáveis (RCS). A interação face a face, dentro da 
perspectiva interacionista, apontou que a participação dos jovens nos projetos 
sociais e sua presença nos espaços de articulação política, contribui para a 
construção de sua própria identidade. Os jovens estudados são considerados 
lideranças jovens pelo movimento da RCS. Os jovens trabalham pelo bem 
coletivo e vislumbram outras possibilidades para si e para o outro. Através da 
inserção social e política, têm novas perspectivas profissionais no campo social, 
ampliam seus conhecimentos e nível de informação. A participação dos jovens 
em projetos sociais pode favorecer a mobilidade social, além de contribuir para 
a afirmação de sua identidade, como sujeitos sociais e políticos.

219. DADOS GERAIS: 

Juventude e Participação Política: Trajetórias de 
Participação de Jovens no Movimento Estudantil e em 
Partidos Políticos no Rio de Janeiro

Autor: Paula Caldeira

Nível: Mestrado

Tema: Política

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social

Orientador: Maria Inacia D’Avila Neto; Simone Gomes Ouvinha Peres

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: juventude, reconhecimento, participação política

Resumo:
O tema de participação política dos jovens tem despertado grande interesse 
por parte de pesquisadores no âmbito das ciências humanas e sociais, tendo 
em vista a menor adesão dos jovens às formas tradicionais de participação 
política. De acordo com algumas leituras os jovens não se sentiriam mais 
obrigados a participar e a exigir compromissos políticos voltados para a defesa 
dos direitos sociais. Eles não estariam mais compromissados com as soluções 
para os problemas vividos pela sociedade. Em decorrência questiona-se o 
escasso engajamento dos jovens nos movimentos políticos e estudantis e 
o comprometimento das gerações mais jovens com a participação política. 
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Esta dissertação é um estudo sobre a trajetória de participarão de jovens no 
movimento estudantil e em partidos políticos. Analisamos de que forma se 
deu a participação de jovens no movimento estudantil e em partidos políticos. 
Analisamos de que forma a participação de jovens nestes dois espaços e como 
ela promoveu mudanças em suas trajetórias. Buscamos ainda o significado desta 
forma de participação. A partir da abordagem qualitativa analisou-se a trajetória 
de participação de sete jovens, de ambos os sexos, com idades entre 15 e 20 
anos, de distintos extratos sócio-econômicos, no movimento estudantil e em 
partidos políticos na cidade do Rio de Janeiro. A participação dos jovens nos 
movimentos políticos e estudantis podem assim contribuir paras as trajetórias 
de reconhecimento social.

220. DADOS GERAIS:

O jovem universitário e o consumo verde: fashion é parecer 
verde

Autor: Maria Cecília Trannin

Nível: Doutorado

Tema: Política

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social

Orientador: Carlos Frederico Bernardo Loureiro

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Consumo; Meio ambiente; Sustentabilidade

Resumo:
Este trabalho visa compreender os sentidos dados às questões ambientais 
pelos jovens universitários na cidade do Rio de Janeiro a partir de três eixos: 
consumo, consumo da natureza e educação ambiental. Com a análise dos 
referidos temas, primeiramente de forma teórica, em seguida por meio de 
uma pesquisa de campo empreendida em duas etapas, abrangendo no total 
1250 estudantes, buscou-se traçar pistas no sentido de verificar como estes 
jovens estão absorvendo a problemática ambiental e se suas ações refletem o 
necessário cuidado para preservação do meio ambiente. Apesar de interessados, 
os jovens do universo pesquisado aparentemente estão respondendo a uma 
expectativa que os aproxima do politicamente correto, reiterado pela campanha 
midiática. O trabalho suscita questões e oferece tendências sobre ações de 
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consumo, atribuições de responsabilidade e sentidos atribuídos ao consumo, 
cidadania e meio ambiente pelos jovens universitários, que dentro em breve 
estarão assumindo posições e tomando decisões no mercado de trabalho e na 
sociedade.

221. DADOS GERAIS:

Título: Mudanças climáticas globais e o compromisso pró-
ecológico de adolescentes natalenses

Autor: Hellen Chrystianne Lucio Barros

Nível: Mestrado

Tema: Política 

Instituição: UFRN

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Jose Q.Pinheiro 

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: mudanças climáticas globais; adolescentes; conhecimento; 
compromisso pró-ecológico. 

Resumo:
Nos últimos anos, muito tem se falado a respeito das mudanças climáticas 
globais (MCGs), popularmente conhecidas como aquecimento global. As 
evidências científicas ressaltam a influência das ações humanas para sua drástica 
intensificação. Diante disto, estudos de aspectos psicológicos relacionados 
à  temática ganham relevância. Esta pesquisa teve como objetivo investigar o 
posicionamento de adolescentes diante das MCGs, e as possíveis relações deste 
com o seu compromisso pró-ecológico. Tal compromisso tem como indicadores, 
nesta investigação: o cuidado ambiental auto-relatado, ambientalismos 
ecocêntrico e antropocêntrico, a consideração de consequências futuras, e 
as visões ecológicas de mundo. Participaram do estudo 348 adolescentes, 
que responderam a um questionário, contendo questões sobre dados sócio-
demográficos, questões abertas sobre a prática de cuidado ambiental, e 
sobre MCGs, e as escalas de Ambientalismo Ecocêntrico e Antropocêntrico, de 
Consideração de Consequências Futuras e de avaliação das Visões Ecológicas 
de Mundo. A partir das inter-relações entre variáveis, feitas por meio de 
procedimentos  estatísticos descritivos e correlacionais, observou-se que 55% 
dos adolescentes afirmaram não praticar ações de cuidado ambiental, o que 
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se associou à apatia-antropocêntrica, ao imediatismo, e ao individualismo. 
Já a consideração de futuro se associou às práticas de cuidado ambiental, 
corroborando evidências da literatura. Evidenciou-se que o posicionamento 
diante das MCGs é superficial; os adolescentes a percebem como um problema 
ambiental genérico, e as confundem com outros problemas, como a poluição. 
Este estudo não encontrou associação entre o posicionamento diante das MCGs e 
indicadores de compromisso pró-ecológico, talvez devido à confusão conceitual 
a respeito do tema. Todavia, a ausência de prática de cuidado e os demais 
indicadores de não-compromisso (apatia-antropocêntrica, individualismo e 
imediatismo) se associaram às respostas mais conceitualmente pobres, ou 
incompletas (sem indicação de causa, consequência ou de responsável pelo 
problema), evidenciando, além do conhecimento embaçado, a não consideração 
destas questões.

222. DADOS GERAIS:

Direitos humanos e adolescência no contexto de uma 
sociedade violenta: um estudo de representações sociais

Autor: Divaneide Lira Lima Paixão

Nível: Mestrado

Tema: Política

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia Social do Trabalho e das Organizações

Orientador: Angela Maria de Oliveira Almeida

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: representações sociais, adolescentes, direitos dos 
adolescentes, jovens e policias militares.

Resumo:
Os discursos contra ou a favor da redução da maioridade penal, que acontecem 
com mais veemência sempre que um jovem comete um crime, revelam o interesse 
crescente da sociedade pelos direitos dos adolescentes. As discussões em torno 
do Estatuto da Criança e do Adolescente também são indícios do interesse que 
este tema tem despertado na sociedade e indicam que os direitos humanos se 
constituem em objeto legítimo de representações sociais (RS). Nesse sentido, 
o objetivo principal dessa investigação foi identificar as representações sociais 
que policiais militares e jovens elaboram sobre a adolescência e sobre os direitos 
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dos adolescentes. Estimou-se que as representações sociais de adolescente, 
em suas diversas formas de inserção social, influencia, sobremaneira, o grau 
de concordância, de responsabilidade, de respeito e de violação dos direitos 
destinados a essa população. Para investigar tal hipótese, utilizou-se da 
abordagem teórica proposta por Doise e cols. (1993). Um total de 596 sujeitos 
participou desta pesquisa, sendo 288 policiais militares e 308 jovens. Foram 
realizadas Análises de Conteúdo, Análises de Evocação, Análises de Principais 
Componentes, Análises de Variância e Análises Hierárquicas Simplificadas 
(Cf. Doise, 2002). Os resultados indicaram a existência de um campo comum 
que aproxima o pensamento dos jovens ao pensamento dos adultos, os 
quais comportam uma visão de adolescente que carrega as marcas históricas 
da transgressão. Os direitos humanos destinados aos adolescentes perdem 
adesão em função dessa ideia de uma iminente transgressão. Variações entre 
os grupos de participantes foram identificadas em decorrência das pertenças 
sócio-profissionais dos sujeitos (intergrupos), da idade, do sexo, da prática 
religiosa e da socialização escolar (intragrupos). A conclusão sugere que as RS da 
adolescência e dos direitos dos adolescentes estão ancoradas em características 
e conceitos historicamente construídos acerca da adolescência, na percepção 
atualmente circundante na sociedade sobre a violência juvenil e nas inserções 
sociais dos sujeitos da representação. 

223. DADOS GERAIS: 

Representações sociais de direitos humanos de estudantes 
pessoenses de escolas públicas e privadas

Autor: Izayana Pereira Feitosa

Nível: Mestrado

Tema: política 

Instituição: UFBA

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cleonice Pereira dos Santos Camino

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: estudantes, direitos humanos, representações sociais.

Resumo:
O objetivo desse estudo foi conhecer as representações que crianças e 
adolescentes têm dos DH. Para alcançar este objetivo, o enfoque teórico 
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adotado é a Teoria Psicossociológica de Willem Doise sobre os Direitos Humanos. 
Participaram deste estudo 400 estudantes de escolas públicas e privadas da 
cidade de João Pessoa, com idades de 8 a 12 anos (crianças) e 14 a 18 anos 
(adolescentes), divididos igualmente quanto ao sexo. O instrumento utilizado 
constou de 1) Questionário sócio-demográfico e 2) uma entrevista semi-
estruturada sobre os Direitos. Os instrumentos foram administrados de duas 
formas: individualmente para as crianças e coletivamente para os adolescentes. 
As entrevistas foram transcritas e em seguida foi feita uma análise do conteúdo 
semântico de Bardin sobre as questões abertas e foram realizadas análises 
estatísticas não-paramétricas (Qui-quadrado). Os direitos mencionados pelos 
estudantes constam nos documentos jurídicos e institucionais, a exemplo da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os estudantes relataram usufruir 
de variadas e diferentes fontes de informação acerca dos direitos humanos, 
contudo, a escola foi citada com maior frequência por todos os participantes 
no cômputo geral das respostas. As crianças mencionaram, em primeiro 
lugar, a escola como fonte do conhecimento dos direitos, e em segundo, que 
ninguém havia lhes falado sobre o tema; afirmando que aprenderam sozinhos. 
Os adolescentes, por sua vez, destacaram a mídia e os amigos como fonte 
desse conhecimento. Quando considerado o tipo de escola, os estudantes 
da rede pública disseram ter tomado conhecimento dos direitos por meio de 
amigos ou não saber, já os da rede privada disseram ter ouvido falar na escola. 
Quando considerados os direitos conhecidos pelos participantes desse estudo, 
verifica-se que estes estruturaram suas respostas em torno de um conjunto de 
elementos explicitados na DUDH. O direito à educação foi o direito mais citado 
pelos estudantes seguidos dos direitos ao lazer, moradia e alimentação. Os 
estudantes da rede pública mencionaram o direito ao bem-estar e ao trabalho; já 
o direito à alimentação mencionado pelos estudantes da rede privada. A análise 
da questão “para você o que é ter um direito?” mostrou que somente a variável 
idade/escolaridade teve influência sobre a representação dos direitos. No que 
tange ao porquê é importante respeitar os direitos, as representações das 
crianças estavam objetivadas em Assegurar direitos e em Evitar consequências 
negativas bem como em respostas vagas e sem conteúdo. Os adolescentes, por 
sua vez, deram respostas objetivadas como Harmonia social e Igualdade. Em 
relação às diferenças encontradas nas respostas dos alunos das diferentes redes 
de ensino sobre a razão de respeitar os direitos, verifica-se que as representações 
dos alunos da escola pública foram objetivadas, sobretudo, na ideia de Evitar 
consequências negativas e que houve número de respostas categorizadas como 
Não pertinentes; já as representações dos estudantes da rede privada foram 
objetivadas nas concepções de Legalidade. Em relação aos direitos considerados 
como respeitados, as crianças citaram o direito ao respeito, à moradia, proteção, 
segurança, trabalhar, dever e evoluir; os adolescentes disseram que nenhum 
ou poucos direitos são respeitados, sinalizando um total descrédito por parte 
dos adolescentes quanto ao respeito dos direitos em nosso país. Os resultados 
foram discutidos com base na Teoria das Representações Sociais e em estudos 
empíricos pertinentes. Julgou-se que as representações dos direitos humanos 
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dos estudantes que participaram desse estudo estavam ancoradas, sobretudo, 
nas variáveis relacionadas idade/escolaridade e o tipo de escola, nas experiências 
de socialização, corroborando as concepções de Doise.

224. DADOS GERAIS: 

A arte de ser cidadão: experiências de jovens em projetos 
sociais a partir do teatro

Autor: Jesse Guimarães da Silva

Nível: Mestrado

Tema: Política

Instituição: PUC Rio

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Solange Jobim e Souza

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Teatro; Jovens de Projetos Sociais; Identidade; Cidadania; 
Alteridade; Contemporaneidade.

Resumo:
Este estudo tem por objetivo investigar alguns modos de ser protagonizados 
por jovens, a partir da arte teatral, em projetos sociais, e a sua repercussão 
sobre a constituição da noção de cidadania. Particularmente, o trabalho se 
apóia nas análises desenvolvidas a partir de observações da montagem da peça 
Urucubaca, trabalho realizado por jovens integrantes da Trupe de Teatro do 
Grupo Cultural Afro Reggae (GCAR), cujas atividades são realizadas no Parque 
Proletário de Vigário Geral, bairro do Rio de Janeiro. Baseada nos autores Michel 
Certeau e Mikhail Bakhtin, a pesquisa, cuja duração foi de 7 (sete) meses, teve 
como recurso metodológico a utilização de dois instrumentos: a entrevista e 
o diário de campo. A primeira foi realizada com 7 (sete) integrantes do grupo, 
sendo 6 (seis) jovens e 1 (um) diretor. Já o diário de campo contou com as 
observações e apontamentos feitos a partir das visitas realizadas aos ensaios 
e atividades em geral, nas quais o grupo da Trupe de Teatro trabalhava em prol 
da constituição daquela peça. A presença e o envolvimento destes jovens neste 
projeto em especial acabava por gerar um espaço em que eles construíam 
para si modos identitários através dos quais eles não apenas firmavam o seu 
pertencimento àquele grupo, como também se projetavam como autores de 
suas próprias vidas.
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225. DADOS GERAIS:

P.E.C: Propostas de Emenda à Constituição Ou Processos 
de Exclusão e Criminalização?

Autor: Laila Maria Domith Vicente

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: UFF

Área de concentração: Subjetividade, Política e Exclusão Social.

Orientador: Maria Lívia do Nascimento

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Brasil - Constituição; Emenda Constitucional; 
Responsabilidade Penal – Brasil; Maioridade – Brasil.

Resumo:
 A presente pesquisa se propõe a estudar a tentativa de redução da maioridade 
penal no contexto brasileiro contemporâneo utilizando, para tanto, a análise do 
discurso das Propostas de Emenda à Constituição (P.E.Cs) presentes na Câmara 
dos Deputados. Assim, pretendemos montar um cenário que nos faça entender o 
processo histórico e social em que se dá tal tentativa de mudança na legislação e que 
torna possível o discurso das PECs analisadas. As análises dos discursos das PECs 
perpassarão todos os capítulos da dissertação que se construirá em meio a elas. 
Partimos com a analise de como os discursos na nossa sociedade se constituem, 
disseminam e produzem efeitos, uma vez que nossos estudos se passam em 
projetos de lei – discursos legislativos que possuem efeitos e forças diferenciadas 
dentro do chamado de Estado Democrático de Direito. “Só uma palavra me 
devora”; a alteração de apenas uma palavra na legislação (a troca do dezoito para 
o dezesseis) – como pretendem as PECs em questão – terá como consequência o 
aumento do âmbito de incidência da pena de prisão que passará a ser o “lar” de 
jovens a partir de dezesseis anos. Passamos, então, a estudar o Estado de Direito 
junto às teorias do contrato social que o legitimam. Entretanto, procuramos 
historicizar e desnaturalizar a emergência desse Estado, recusando as teorias 
políticas que pensam a forma do Estado – órgão separado do poder – como 
fim último das formas políticas. Ao nos depararmos com a impossibilidade 
constitucional da redução da maioridade penal – visto que ela faz parte dos 
direitos e garantias individuais que são cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas 
que garantem a configuração de um Estado como democrático e de direito – 
percebemos também a indiferença do legislador perante esse fato o que nos 
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coloca a questionar se de fato vivemos um Estado de Exceção – como pensou 
Agamben ser este o paradigma das democracias contemporâneas. Por fim, nos 
voltamos às vidas e suas histórias. Para isso entrelaçamos quatro histórias onde 
percebemos a vida sem qualquer qualidade política sendo, portanto, matável e 
insacrificável, a vida nua do homo sacer frente a tanatopolítica do poder soberano 
que se mostra dispersa dentro das atuais relações de poder e biopolítica. Dentre 
essas histórias, a história da tentativa de redução da maioridade penal no Brasil 
e a produção da criminalização da pobreza junto a necessidade de puni-la, 
extermina-la, abandona-la.
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POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS

226. DADOS GERAIS:

Representações Sociais da Política de Cotas Raciais Segundo 
Alunos do Ensino Médio de Uma Escola Estadual na Cidade 
do Rio de Janeiro – aspectos interindividuais e intergrupais

Autor: Ana Paula da Silva Magalhães

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Edson Alves de Souza Filho

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Cotas raciais; Política; Representações Sociais

Resumo:
O objetivo desta pesquisa foi descrever e analisar as representações sociais 
sobre as cotas raciais entre os alunos do ensino médio de uma escola pública 
estadual do subúrbio do Rio de Janeiro. Supomos que a dimensão étnica 
seja evitada na sociedade brasileira em decorrência da existência de uma 
ideologia de relações sociais sem conflitos (inter-individuais e inter-grupais), 
que não reconhece plenamente os interesses e méritos de indivíduos/grupos 
particulares. Perguntamos o que esperavam das cotas raciais; como diminuir 
a desigualdade racial no Brasil; como se auto-apresentavam; além de dados 
demográficos como identificação étnica, gênero e religião. Os dados sobre 
representações sociais de cotas raciais e demais assuntos foram analisados 
em função de aproximação com o vestibular (1º e 3º ano do ensino médio); 
de existência de diploma universitário de pelo menos um dos pais; de auto-
avaliação de desempenho acadêmico; de auto-apresentação. Constatamos 
que a maioria dos grupos estudados foi desfavorável à política de cotas raciais 
(37,5% favoráveis). Os argumentos usados tanto contra quanto a favor incluíram, 
sobretudo, necessidade de informação sobre o assunto; racismo/preconceito; 
e, em menor medida, motivação-capacidade individual; igualdade/direitos 
iguais. Quando perguntados sobre o modo de diminuir a desigualdade racial no 
país, brancos e morenos tenderam a sugerir convivência e partilha intergrupal; 
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negros, igualdade educacional; brancos, mais informação; morenos, ação 
política pública, entre outros. Enfim, verificamos a tendência geral entre os 
participantes de manifestarem seus interesses de modo indireto, prejudicando 
reconhecimento de interesses dos demais e eventuais negociações de conflitos 
étnicos e entre indivíduos. Os participantes que se auto-representaram como 
auto-afirmativos foram mais favoráveis à política de cotas raciais, possivelmente 
por sentirem maior autoconfiança existencial global e independência em relação 
às normas sociais, que consideram menos (ou não) legitima a existência de 
interesses divergentes nas relações sociais. Ademais, foi constatada a emergência 
dos aspectos psicossociais em relação às diferenças raciais, demonstrando assim 
que as barreiras psicológicas tornam-se tão preocupantes quanto às sociais. E, 
por fim, podemos afirmar que as representações sociais sobre as cotas raciais 
indicaram dificuldade de abordar a questão étnica e, pouco interesse e/ou 
conhecimento dos alunos sobre esta ação governamental.

227. DADOS GERAIS:

Vidas arquivadas e saberes mantidos sob A história não 
oficial das práticas de registro de um Conselho Tutelar

Autor: Paula da Rocha Ribeiro

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais 

Instituição: UFF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lília Ferreira Lobo.

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: conselho tutelar, políticas públicas, experiência

Resumo:
A partir dos dados produzidos coletivamente durante uma pesquisa-
intervenção com a equipe de um Conselho Tutelar (CT) do município do Rio 
de Janeiro, este trabalho visa fazer uma história não oficial das práticas de 
registro dos casos desse órgão, responsável pela garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes. O termo “história não oficial” é utilizado para deixar 
claro o objetivo de escapar da versão oficial contida nos regulamentos 
e construir uma história das práticas de registro a partir da perspectiva 
daqueles que a vivenciam no cotidiano, dando visibilidade aos saberes e às 
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estratégias elaborados na experiência de trabalho. Tendo como ferramentas 
teóricas os conceitos da análise institucional e a perspectiva genealógica de 
Michel Foucault, os capítulos apresentam os temas discutidos durante os 
encontros da pesquisa. Questiona-se a produção sociohistórica do registro 
de casos e seus efeitos, promovendo um debate de como algumas práticas 
podem, sem percebermos, contribuir para a produção ou manutenção 
de vidas marginalizadas. Afirma-se a possibilidade de um uso do registro 
de casos que potencialize as histórias nele narradas, e uma atuação do 
Conselho Tutelar como parceiro das famílias na superação dos conflitos 
e na luta por melhores condições de vida. O trabalho também discute as 
vidas e os saberes que têm sido colocados à margem em nossa sociedade 
por serem considerados “desqualificados”, de acordo com certos padrões 
científicos. Analisa-se, por exemplo, como têm sido mantidos sob tutela não 
apenas os saberes daqueles que buscam atendimento no CT, mas também 
os produzidos pela própria equipe do Conselho, muitas vezes entendidos 
como saberes menores por serem construídos na experiência e atravessados 
por afetos. Aqui, estes serão abordados sob outra perspectiva: a de sua 
positividade, de sua potência de criação e luta. Nesse sentido, também 
é dado foco às experiências e aos desvios potentes que atravessaram a 
construção dessa dissertação, problematizando certos parâmetros de 
cientificidade e promovendo, ao longo do texto, a análise de implicações 
com o trabalho realizado e a discussão de questões éticas que envolvem a 
atuação do Conselho Tutelar.

228. DADOS GERAIS:

Interventar Encontros Possíveis entre Psicologias e 
Juventudes 

Autor: Alice De Marchi Pereira de Souza

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: UFF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cecília Maria Bouças Coimbra

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Práticas psi; juventude; cartografia; encontro; ética
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Resumo:
Esse trabalho coloca em análise os encontros possíveis entre práticas psi 
e juventudes institucionalizadas. Na experimentação de um programa de 
trabalho educativo como dispositivo – política pública que envolve jovens em 
medidas – socioeducativas – e medidas – de proteção – alguns acontecimentos 
são tomados como analisadores dos modos como as práticas psi e tais 
juventudes tem se co-engendrado. A cartografia como ética de pesquisar-
intervir acompanha esses movimentos do que está surgindo – história do 
presente – e nos utilizamos de cadernetas pessoais e de diários coletivos como 
ferramentas metodológicas. Notamos que há uma psicologia que é esperada, 
demandada – e por vezes temida – nesse contexto. Tendo como intercessores, 
entre outros, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari e autores brasileiros 
contemporâneos, partimos da imanência das relações, do meio, e somos 
convocados a pensar também as formações históricas que engendraram 
sufocantes práticas hegemônicas que governam vidas juvenis no âmbito das 
medidas supracitadas. Experimentamos, na equipe referida, práticas psi que se 
arriscam à potência dos encontros, inventando aí intervenções ventiladas que 
atentam para a multiplicidade da vida e para a liberdade, e não para a tutela 
nem para o controle. Afirmamos exercícios de cuidado da/na relação como uma 
ética de intervenção com jovens: uma aposta política na insurgência de práticas 
psi e vidas mais libertárias.

229. DADOS GERAIS: 

Produção de Práticas e Projetos Sociais 

Autor: Jonatha Rospide Nunes

Nível: Mestrado

Tema: políticas públicas e sociais

Instituição: UFF 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Lívia do Nascimento 

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave:  Infância/Adolescência; Políticas Públicas; Processos de 
Singularização; Situação de Rua; Análise de Implicações.
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Resumo:
Este trabalho trata da produção de práticas na experiência de trabalho em equipe 
junto ao Projeto Social Ação Rua, no atendimento de crianças e adolescentes em 
situação de rua e seus familiares, no município de Porto Alegre, em 2007/08. A 
partir da constituição de uma forma de ver o contemporâneo engendrada nesta 
experiência de trabalho e na utilização do conceito de análise de implicações, 
procuramos evidenciar a produção de práticas no campo da assistência social. 
Ao colocarmos em análise a produção de práticas explicitamos seus efeitos 
junto aos envolvidos no processo de atendimento. No nível das políticas 
públicas afirmamos a existência de uma estratégia de gestão da miséria; ao nível 
do atendimento prestado pela equipe, juntamente com a rede de proteção, 
afirmamos a produção de práticas que se localizam entre o acompanhamento 
de singularidades e o controle de virtualidades.

230. DADOS GERAIS: 

Tio, Por Que Vocês Pedem Tanto Pra Gente Ir Pra Casa?

Autor: Marcelo Franklin de Assis

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais 

Instituição: UFF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lília Ferreira Lobo

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Discurso; Situação de Rua; Mudança

Resumo:
As constantes investidas com objetivo de retirar crianças e adolescentes das ruas, 
bem como a insistência, o retorno ou o surgimento de cada vez mais crianças e 
adolescentes nesta situação compõem as linhas que atravessam o percurso desta 
pesquisa. Estas linhas são postas em cena quando um adolescente pergunta 
por que pedem tanto para que eles saiam das ruas. A partir do encontro com o 
adolescente e a questão por ele proposta, a presente dissertação tenciona pensar 
modos de existência vivenciados por crianças e adolescentes em situação de rua. 
Buscaremos, de início, explicitar a produção histórica de categorias como criança, 
menor ou menino-de-rua. Apontaremos ainda, a participação do conhecimento 
acadêmico ou da mídia na produção, reprodução e reforço destas categorias.
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231. DADOS GERAIS:

Destituição do poder familiar no espaço do Conselho 
Tutelar: Abandono, maus-tratos e negligência de quem 

Autor: Fabiana Lopes da Cunha

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais 

Instituição: UFF

Área de concentração: Subjetividade, Política e Exclusão Social.

Orientador: Maria Lívia do Nascimento.

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Violência Familiar; Criança; Mau-trato; Infância e 
Juventude; Conselho Tutelar

Resumo:
Esta dissertação apresenta algumas reflexões sobre alguns dos casos arquivados, 
entre julho de 2002 e julho de 2005, em um Conselho Tutelar (CT) do município 
do Rio de Janeiro. Foram pesquisados casos, em que houve uma ação de 
Destituição do Poder Familiar (DPF) em decorrência de situações categorizadas 
legalmente como abandono, maus-tratos e negligência. As análises realizadas 
partem do pressuposto de que o acontecimento da DPF é uma produção 
sóciohistórica, fruto de inúmeros agenciamentos sociais, culturais, econômicos 
e políticos. Portanto, a revisão da história social da família e da infância, do 
surgimento das legislações e das políticas públicas na área da infância e 
juventude, bem como os estudos de Michel Foucault acerca da sociedade 
disciplinar e de Zygmunt Bauman e Löic Wacquant sobre as mudanças políticas, 
normativas, sociais e econômicas empreendidas pelo capitalismo neoliberal, 
foram fundamentais para a produção de novos olhares sobre as proposições de 
DPF e o papel do Estado. Nos chamados casos de abandono, de negligência e de 
maus-tratos, percebi, por vezes, que a existência da violência física intrafamiliar 
era uma justificativa para a proposição de ação de destituição do poder familiar 
(DPF) pelo poder público, sem que houvesse qualquer contextualização da 
violência em relação às condições sócio-econômicas das famílias, visto que 
são elas que sofrem as ações de destituição do poder familiar. Nos 24 (vinte e 
quatro) casos de DPF analisados, observei que as ações de DPF emergiam mais 
como uma medida punitiva das famílias pobres do que uma medida protetiva 
dos direitos de crianças e adolescentes, pois as famílias estavam excluídas 
socialmente, considerando a realidade de desemprego ou de emprego informal, 
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as condições precárias de habitação e de sobrevivência, a fragilidade dos laços 
familiares e comunitários, o baixo nível de escolaridade, a constituição familiar 
monoparental e a deficiência estrutural das políticas sociais públicas. A ação de 
DPF desencadeia uma individualização da problemática da violência perpetrada 
aos filhos e, consequentemente uma criminalização e uma penalização das 
famílias pobres. O CT, enquanto instância garantidora de direitos e propositora 
de políticas na área da infância e juventude, também foi capturado pelo 
processo de culpabilização e controle social das famílias pobres, pois teve uma 
atuação ínfima na contextualização das ações de DPF, à medida que se limitou 
ao atendimento das demandas dos estabelecimentos associados ao controle 
social do Estado, representado pelos Juizados da Infância e Juventude, pela 
Defensoria e pelo Ministério Público.

232. DADOS GERAIS: 

Emergência das Redes de Proteção Social à Infância e 
Juventude no Contemporâneo: práticas e paradoxos 

Autor: Alexandre Ferreira do Nascimento

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais 

Instituição: UFF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cecília Maria Bouças Coimbra

Ano da defesa: 2006

Palavras- chave: Violação de Direitos Infanto-juvenis; Proteção e Controle.

Resumo:
O presente estudo propõe-se à analisar a emergência na última década 
das redes locais de atendimento à criança e ao adolescente em situação 
de direitos violados, enquanto dispositivos que produzem novos sentidos 
à precária implementação da política de atendimento aos direitos da 
infância e juventude referenciada na doutrina da proteção integral 
proposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esse estudo se 
apóia na experiência da Rede Municipal de Atenção Integral à Criança e ao 
Adolescente de Niterói, que há oito anos tem atuado na implementação de 
uma política municipal de enfrentamento à violação dos direitos da infância 
e da juventude. Porém visitou experiências de outras redes, de modo que, 
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mesmo de forma um tanto descontínua, possibilitou pensar a realidade 
local. As contribuições de Foucault, Deleuze, Guattari, Wacquant e da Análise 
Institucional, bem como de outros autores contemporâneos, possibilitaram 
conceber o movimento instituinte dessas redes como produção sócio-
histórica e apontar as práticas e paradoxos presentes na emergência das 
mesmas. Interessei-me em investigar o que essas experiências de gestão em 
rede têm produzido no campo social: seus processos de institucionalização e 
alguns de seus efeitos. Nesse sentido, algumas questões persistiram durante 
o estudo: o modo de organização em rede como método de gestão da vida na 
sociedade contemporânea do capitalismo globalizado; a jurisdicionalização 
do cotidiano e seus efeitos na política de proteção à infância e juventude; a 
implementação de políticas públicas, movimentos sociais e gestão junto ao 
Executivo; e o processo de assistencialização da política de direitos humanos 
infanto-juvenis. As redes locais de atenção tanto podem ser instrumentos 
de ruptura com a cultura política instituída, quanto podem servir aos 
mecanismos de controle do Estado neoliberal, sofisticando uma política de 
vigilância da população, sobretudo, comunidades pobres consideradas de 
“risco”.

233. DADOS GERAIS: 

“... como bruxos maneando ferozes” relações de cuidado 
e de controle no fio da navalha. Experiência “psi” em 
dispositivo da política.

Autor: Iacã Machado Macerata 

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: UFF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Eduardo Passos

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: cuidado, psicologia, situação de rua, assistência social, 
políticas públicas.
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Resumo:
Este trabalho é um ensaio acerca do tema do cuidado em um dispositivo da 
política de assistência social para crianças e adolescentes em situação de rua, 
na cidade de Porto Alegre, no ano de 2007. A partir da minha experiência 
como psicólogo do dispositivo Ação Rua, analisamos os modos de relação que 
se estabelecem entre aquele que intervém e o território existencial alvo da 
intervenção – a rua e os jovens que a habitam. O trabalho distingue diferentes 
modos de relação, caracterizando práticas de cuidado – afirmação e criação de 
singularidades – e de controle – tutelarização e normalização dos modos de 
vida. O dispositivo Ação Rua foi pensado considerando sua posição frente a estes 
dois modos de relação, sobretudo, destacamos a maneira como a sociedade 
intervém sobre sua camada miserável. O campo do social no contemporâneo 
aparece como uma seara composta de várias linhas e sentidos de intervenção: 
ele pode servir tanto a uma demanda da sociedade em suas versões oficiais, 
quanto a uma demanda do público. O público aqui não se confunde com o 
Estado, mas diz respeito à heterogeneidade de vidas específicas. Em meio às 
práticas efetivas no dispositivo, cuidado e controle se encontram no fio da 
navalha, como práticas de sutil distinção. Assim, tomamos os modos de relação, 
que produzem e são produzidos pelo Ação Rua, como nosso objeto de análise, 
na perspectiva de uma experiência “psi”. Pensamos a intervenção dentro deste 
dispositivo, o que nos comprometeu necessariamente com a construção de um 
posicionamento ético-político. Nossa narrativa é construída a partir de trechos 
de diário de campo, entrevistas e memórias do pesquisador neste cenário.

234. DADOS GERAIS:

Sistema Socioeducativo: uma falácia 

Autor: Valéria Caixeta Figueiredo

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: UFF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Lívia do Nascimento 

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: sistema socioeducativo, medida socioeducativa, falácia, 
jovens,

práticas, encontros.
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Resumo:
Os textos legais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o 
Sistema Nacional de Atendimento socioeducativo (SINASE), que trazem uma 
regulamentação acerca das medidas legais aplicadas aos adolescentes que 
praticaram atos infracionais, preconizam que essas medidas devem ser de 
caráter socioeducativo. Temos aí então um sistema que deveria ser diferente de 
uma escola, mas também diferente de uma prisão. Ao colocarmos em análise o 
cotidiano desse sistema, no entanto, algumas pistas nos indicam a atualização 
de práticas educativas, de vigilância, controle e punição. Em muitos casos os 
atendimentos prestados aos jovens que cumprem medidas socioeducativas 
são percebidos e nomeados pelos profissionais que trabalham no sistema como 
uma FALÁCIA. A partir dessa construção, o presente trabalho busca pensar os 
atendimentos prestados aos jovens que cumprem tais medidas. Apesar de ser 
nomeado pelos trabalhadores como “falacioso”, esse sistema serve a um tipo de 
funcionamento, e é certo que nele há positividade: governos se estabelecem, 
ONGs, especialismos e empregos são criados. Na busca por um caminho que 
dê visibilidade a esse funcionamento utilizando-me de algumas ferramentas 
metodológicas como o diário de campo, entrevistas, observação participante, 
além de uma atitude de espreita que propiciou o traçado da pesquisa, busco as 
tais pistas que evidenciam composições de práticas nesse sistema. A evidência 
a ser afirmada, no entanto é a de que, entre as práticas operadas nesse sistema, 
novas possibilidades podem ser forjadas pelo investimento em encontros que 
aumentem a potência inventivo/criativa de ser e estar no mundo de profissionais, 
jovens, contadores de histórias, militantes, professores, pesquisadores, leitores... 
Todos nós.

235. DADOS GERAIS:

Juventude pobre e políticas de (i)mobilidade urbana: Há 
ainda o que se ver quando tudo parece ter se dado a ver e 
pensar?

Autor: Maria Clara Alves de Barcellos Fernandes

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais 

Instituição: UFF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cecília Maria Bouças Coimbra
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Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Psicologia; Juventude; Situação de Rua; Mobilidade. 

Resumo:
  Há ainda o que se ver quando tudo parece ter se dado a ver e pensar? Em 
tempos de informações demais, de circulação rápida de notícias, de especialistas 
para interpretar cada movimento nosso, é possível pensar diferentemente do 
que se é? Para lá do tanto, do excesso, há algo que resta a ser dito? A presente 
pesquisa, a partir da juventude pobre que transita nas ruas, pretende dar corpo 
a estas inquietações e pensar porque este jovem, visto como resto da cidade, 
se constitui como problema. A resposta não é tão óbvia como parece. Em um 
momento em que muito se tem falado acerca dos choques de ordem, toque 
de recolher e sua consequente e “necessária” limpeza e ordem das ruas, cabe-
nos entender que movimento está sendo efetuado nos dias de hoje. A partir de 
uma perspectiva de que a juventude pobre que se desloca nas ruas tem mais 
histórias a serem narradas para além do enredo habitual cujo início, meio e fim 
já estão escritos de antemão, intenciona-se questionar os conceitos de infância 
e adolescência vigentes submetendo-os a uma análise histórica. Traremos 
também a história da cidade feita urbe e seus efeitos de dispersão da população 
pobre não contemplada no seu planejamento de progresso e desenvolvimento, 
para ver que políticas de (i)mobilidade urbana estão sendo engendradas no 
contemporâneo, posto que para se abrir brechas de possíveis é necessário trazer 
a solidez dos blocos que os produz.

236. DADOS GERAIS:

Nas trilhas de João e Maria: a produção do sujeito jovem 
entre práticas de institucionalização, políticas públicas e 
formas de governo

Autor: Oriana Holsbach Hadler

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais 

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Neuza Maria de Fátima Guareschi

Ano da defesa: 2010
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Palavras-chave: práticas de institucionalização, políticas públicas de 
juventude, sujeito jovem.

Resumo:
Esboçada nas trilhas de questionamentos sobre a tomada do sujeito jovem 
como objeto de investimento, esta dissertação busca compreender como certas 
práticas de institucionalização da juventude são produzidas e refletir quais efeitos 
tais práticas, ao serem tomadas no campo das políticas públicas juvenis, têm 
sobre o sujeito jovem. O fio condutor para esta análise parte uma instituição de 
apoio socioeducacional localizada na cidade de Pelotas – o Instituto de Menores 
D. Antonio Zattera (IMDAZ) –, elegendo como recorte as oficinas ministradas no 
local bem como a articulação destas com programas apresentados no Guia de 
Políticas Públicas de Juventude. A escolha em trazer as oficinas e o Guia como as 
duas materialidades utilizadas como campo de análise toma forma no momento 
em que ambas vêm servir como estratégia de governo sobre o sujeito jovem. 
Trata-se de colocar em destaque as articulações do processo de objetivação 
do sujeito jovem, observando as condições de possibilidade pelas quais a vida 
(jovem) entra na história a partir de múltiplas relações de poder/saber que 
atravessam e institucionalizam verdades sobre a população juvenil. Oficina 
e Guia, nesse sentido, são compreendidos como processos que promovem 
a construção do sujeito jovem cidadão produtivo. Para essa discussão, este 
trabalho aposta na estratégia genealógica arquitetada por Michel Foucault 
para problematizar a configuração do sujeito jovem no decorrer da história. 
Portanto, este estudo apresenta reflexões sobre as condições de possibilidade 
para o surgimento das práticas de institucionalização da juventude no Brasil, 
problematizando o quanto elas produzem determinadas formas de ser jovem.

237. DADOS GERAIS:

Governando vidas matáveis: as relações entre a saúde e a 
justiça dirigidas a jovens em conflito com lei

 Autor: Andrea Scisleski

Nível: Doutorado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia 

Orientador: Neuza Maria de Fátima Guareschi
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Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: políticas públicas, governo, vida nua, jovens em conflito 
com a lei.

Resumo:
Esta tese trata de uma pesquisa que problematiza as relações entre a saúde e a 
justiça voltadas para jovens em conflito com a lei, a partir do contexto de Porto 
Alegre/Brasil. O referencial teórico utilizado baseia-se em Michel Foucault e em 
Giorgio Agamben, principalmente nos conceitos de governo e de vida nua, 
respectivamente. Analisam-se os efeitos das práticas desses referidos saberes 
dirigidos a essa população, bem como se conclui que o modo de governar 
essa juventude reside em práticas tanatopolíticas; ou seja, trata-se mais de um 
governo sobre a morte do que sobre a vida desses adolescentes.

238. DADOS GERAIS:

A desportivização das políticas sociais para a juventude: 
discursos salvacionistas e práticas compensatórias

Autor: Anelise Lopes Rodrigues

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Helena Beatriz Kochenborger Scarparo

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: políticas sociais e juventude, projeto social esportivo, 
psicologia do esporte, psicologia social, mídia e esporte.

Resumo:
Este estudo busca discutir e problematizar as possibilidades de utilização do 
esporte no contexto das políticas sociais para a juventude no Brasil. Com base 
na estratégia metodológica da análise discursiva, articula-se uma compreensão 
acerca dos diferentes usos e significações atribuídos ao esporte no âmbito dos 
chamados projetos sociais, buscando compreender como esta discursividade 
e as práticas a ela associadas implicam na produção de modos de existência 
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dos jovens usuários destes projetos. O corpus de análise foi composto por 
discursos veiculados pela mídia eletrônica de um projeto social esportivo, de 
uma emissora de televisão e por fragmentos de texto de um documento oficial 
de domínio público – o relatório das Nações Unidas (ONU) “Esporte para o 
Desenvolvimento e a Paz: em direção à realização das metas de desenvolvimento 
do Milênio”. A fim de proceder às análises, o estudo se apoiou numa perspectiva 
social e historiográfica, fundamentando-se teórica e metodologicamente 
em pensadores como Michel Foucault e Walter Benjamin. Propõe, ainda a 
interlocução transdisciplinar com autores contemporâneos como Marilena 
Chauí, da filosofia; Valter Bracht, da sociologia; Alba Zaluar, da antropologia; 
Kátia Rúbio, da psicologia; Rosa Fischer, da educação; entre outros.

239. DADOS GERAIS:

 Protagonismo: formas de governo da população juvenil

Autor: Zuleika Köhler Gonzales

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Neuza Maria de Fátima Guareschi

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Concepções de Juventude, Políticas Públicas Sociais, 
Práticas Psi, Protagonismo Social.

Resumo:
Esta dissertação trata da temática juventude a partir da preocupação da 
sociedade no desenvolvimento de políticas públicas sociais por esta população. 
Em primeiro momento, objetiva-se analisar algumas concepções sobre esta 
categoria em diferentes implicações das práticas do campo “psi” a partir de 
discursos que produzem sentidos sobre o que é juventude. Em um segundo 
momento, discutimos a questão sobre desenvolvimento de cidadania e 
organização juvenil, colocada com princípio básico no Plano Nacional de 
Juventude, a fim de problematizar a noção de Protagonismo Juvenil como um 
modelo de governo dessa população.
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240. DADOS GERAIS:

As políticas públicas e as práticas socioeducativas voltadas 
à criança e ao adolescente 

Autor: Letícia Horn Oliveira

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Pedrinho Arcides Guareschi

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: políticas públicas, ECA, educação social, práticas 
psicológicas, SASE (Serviço de Apoio Socioeducativo), Políticas Públicas e 
Educação Social.

Resumo:
Este trabalho tem a proposta de discutir as políticas públicas voltadas à criança 
e ao adolescente e as práticas socioeducativas. Para isso investiga o programa 
SASE (Serviço de Apoio Socioeducativo). Um Serviço que atua junto à crianças 
e adolescentes de sete a quatorze anos na cidade de Porto Alegre que estejam 
em situação de risco e vulnerabilidade social, no turno inverso ao da escola. 
O estudo problematiza esse Serviço no que concerne ao seu projeto escrito 
e as práticas cotidianas procurando, dessa maneira, tecer subsídios teóricos 
que venham a contribuir junto à gestão dos projetos sociais. Como a maioria 
desses serviços são conveniados ao poder público municipal há diferenças na 
sua gestão e organização. Faltam indicadores de sua eficácia enquanto política 
pública, o que se percebe como um problema também em vários projetos sociais 
implantados no país. Buscamos, portanto, problematizar a questão apresentada 
na tentativa de trazer novos olhares sobre as políticas públicas implantadas após 
a elaboração do ECA ( Estatuto da Criança e do Adolescente) e sobre a questão 
da Educação Social como prática de educação libertadora.



PO
LÍTICA

S PÚ
BLICA

S E SO
CIA

IS 

301

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

241. DADOS GERAIS: 

Os olhares maternos diante da medida socioeducativa de 
privação de liberdade em Goiás

 Autor: Thais Toledo Rocha

Nível: Mestrado 

Tema: Políticas públicas e sociais' 

Instituição: PUC-Goiás

Área de concentração: Psicologia 

Orientador: Sônia Margarida Gomes Sousa

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Psicologia sócio-histórica. Mães. Medida socioeducativa 
de privação de liberdade.

Resumo:
Este estudo originou-se de um recorte da pesquisa intitulada Estudo do 
sistema socioeducacional para adolescentes autores de atos infracionais 
no estado de Goiás, coordenada e financiada pela Secretaria Especial 
Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR). A partir do 
material empírico – entrevistas com os adolescentes, familiares e atores 
do sistema de garantia de direitos –, deu-se prioridade às entrevistas 
realizadas com as mães dos adolescentes atendidos, pela importância 
da continuidade dos cuidados afetivos que esta figura familiar possui 
em relação aos seus filhos. Na perspectiva sócio-histórica, o processo de 
significação é essencial ao desenvolvimento humano, sendo este definido 
como processo dialético, marcado por etapas qualitativamente diferentes, 
determinadas pela atividade mediada pela linguagem. Para essas mães, o 
cumprimento da medida socioeducativa de privação de liberdade de seus 
filhos é uma condição difícil e, ao mesmo tempo, relevante para as vidas 
destes. A participação materna nas unidades de medida socioeducativa se 
restringe às visitas aos filhos, evidenciando a falta de políticas públicas que 
insiram a família no contexto socioeducacional e facilitem a socialização 
nas famílias de classes populares. Na perspectiva das mães, os motivos 
para cometimento das infrações se referem às transformações dos filhos 
diante das dificuldades financeiras e relacionais com a família impostas 
aos adolescentes contemporâneos. De acordo com as mães, por meio do 
cumprimento da medida, ocorrem boas mudanças nas relações familiares 
dos adolescentes, apesar do inevitável afastamento temporário, físico e 
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emocional, entre eles. Paralelamente às boas mudanças, as mães criam 
expectativas de que seus filhos terão um futuro diferente da realidade que 
elas têm.

242. DADOS GERAIS: 

Vida e morte na Beira Linha: um estudo sobre formas de 
convivência e regulação 

Autor: Michele Duarte Silva

Nível: Mestrado 

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: PUC Minas

Área de concentração: Processos de Subjetivação

Orientador: Ilka Franco Ferrari

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Beira Linha, formas de convivência e regulação, Programa 
FicaVivo!, território.

Resumo:
Nesta dissertação, o interesse recai sobre o estudo das formas de convivência 
e regulação que se constituíram na Beira Linha após sua urbanização. A Beira 
Linha é uma rua de grande extensão que perpassa diferentes bairros da cidade 
de Belo Horizonte, tais como: Conjunto Paulo VI, Ribeiro de Abreu e São Gabriel. 
Para este estudo, elegeu-se um trecho que se situa no bairro Ribeiro de Abreu e 
que se estende da Rua Paulo Campos Mendes à Rua Bertalha. Ressalta-se que a 
escolha desse tema, bem como do trecho da rua a ser estudado, encontram-se 
articulados à prática da pesquisadora, como técnica no “Programa Controle de 
Homicídios - Fica Vivo!”, programa no campo da segurança pública, que atende 
jovens na faixa etária de 14 a 24 anos e que compõe a política de defesa social 
do governo de Minas Gerais. Assim, nesta dissertação, foi possível problematizar 
formas de convivência e regulação criadas pelos próprios moradores da Beira 
Linha, mas, também, formas criadas a partir de ações vinculadas ao poder 
estatal. Para a realização deste estudo, foram realizadas entrevistas semidirigidas 
com jovens que residem na Beira Linha e que participam ou já participaram do 
“Programa Fica Vivo!”, o que permitiu acesso ao dizer dos jovens sobre formas 
de convivência e regulação estabelecidas na Beira Linha, bem como sobre as 
ações do “Programa Fica Vivo!” e o trabalho da Polícia Militar. O diário de campo 
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foi de fundamental importância para a realização desta pesquisa, pois nele 
constam dados que se referem ao trabalho realizado, pela pesquisadora, como 
técnica no “Programa Fica Vivo!” e que datam de época anterior à pesquisa 
propriamente dita. Levantamentos documentais também foram realizados, 
bem como entrevistas não-dirigidas junto a moradores que residem na Beira 
Linha e em ruas vizinhas, há mais de 25 anos. Essas entrevistas serviram como 
fonte de informações sobre o processo de ocupação da Beira Linha. A teorização 
em torno dos dados articulou campos de saber como a psicanálise e a geografia 
humana. Com esta pesquisa, busca-se contribuir para a construção de práticas 
que promovam o enlaçamento do particular ao universal e que considerem o 
território como elemento essencial para essa construção.

243. DADOS GERAIS:

Os sentidos atribuídos à medida de liberdade assistida por 
jovens em conflito com a lei e seus socioeducadores

Autor: Magda Machado Ribeiro Venâncio

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Vera Lúcia Trevisan de Souza

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: jovens em conflito com a lei, socioeducadores, psicologia 
histórico cultural, sentidos e políticas públicas 

Resumo:
Esta pesquisa teve por objetivo compreender e analisar os sentidos que jovens 
em medida socioeducativa de liberdade assistida e seus socioeducadores 
atribuem à Medida. Objetivou-se ainda investigar se a denominação atribuída 
aos adultos que executam, orientam e acompanham a Medida corresponde 
ao que dela se espera: que seja socieducativa. O aporte teórico-metodológico 
que sustentou a análise é o da psicologia histórico-cultural, representados por 
Vygotski e Leontiev, além de muitos de seus leitores. Tal escolha conduziu a 
procedimentos que priorizaram a observação das interações no contexto da 



PO
LÍTICA

S PÚ
BLICA

S E SO
CIA

IS 

304

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

Medida, focalizando os variados momentos e atividades que a constituem. 
Foram realizadas, também, entrevistas de aprofundamento e os dados das 
observações foram registrados em diário de campo. A análise teve como 
central as contradições que emergiram dos momentos de interação da 
pesquisadora com o contexto. Como resultados constatamos que são diversos 
os sentidos atribuídos às medidas socioeducativas, tanto pelos jovens como 
pelos socioeducadores. Enquanto para os jovens os sentidos que prevalecem 
são de obrigatoriedade e repressão, para os socioeducadores é de mediações 
que não se efetivam como transformadoras, cuja principal característica é o 
cumprimento de determinações legais de ordem burocrática. Ao mesmo tempo, 
os socioeducadores configuram suas ações como orientação de medida, e não 
como educativa, reproduzindo-as tal como previstas nos documentos legais. 
Esses sentidos constituem-se como entraves ao desenvolvimento de interações 
que promovam a possibilidade de novos modos de funcionar dos jovens e dos 
socioeducadores.

244. DADOS GERAIS:

 A Liberdade, assistida, de adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa e seus fatores de proteção – Uma 
análise sob o olhar da Psicologia Sócio-Histórica

Autor: Claudinei Affonso

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Edna Maria Severino Peters Kahhale

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Liberdade assistida, Adolescentes, Fatores de proteção

Resumo
Atualmente, a Psicologia tem voltado seu olhar para o estudo das potencialidades 
e habilidades dos indivíduos na superação de situações adversas. Estes estudos 
possibilitaram a incorporação do termo Resiliência nas investigações dos 
aspectos positivos, que levam o indivíduo suportar as situações de tensão e 
superá-las de maneira adaptada. Esta habilidade pode ser identificada através da 
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verificação de alguns fatores de proteção, que se mostram como significativos 
para obtenção de comportamentos resilientes. A verificação de fatores de 
proteção pode favorecer o desenvolvimento de estratégias interventivas que 
auxiliem na superação das adversidades. O adolescente em cumprimento 
de medida sócioeducativa está inserido em um contexto adverso em termos 
sociais, que exige comportamentos adequados e propõe meios de inserção 
adaptados. Os vários programas de assistência ao adolescente infrator buscam, 
elaborar estratégias de intervenção, para que estes jovens possam superar 
este momento, se beneficiarem e reconstruírem suas vidas. Neste sentido, este 
trabalho tem como objetivo verificar os fatores de proteção de adolescentes 
em cumprimento de medida sócioeducativa de Liberdade Assistida, para que 
através desta verificação se pudesse refletir sobre estratégias de intervenção, o 
contexto da medida e os vários atores envolvidos nesta temática. Utilizou-se o 
método de Pesquisa-Ação, que favoreceu a participação de todos os envolvidos 
na questão do adolescente infrator, promovendo reflexões, questionamentos e 
elaboração de novas estratégias de superação. Os atendimentos realizados com 
os adolescentes, na Fundação Criança de São Bernardo e na comunidade do 
Jardim Esmeralda (periferia da cidade de São Bernardo do Campo), viabilizaram 
a análise do conteúdo do discurso, o que revelou qualitativamente a presença 
de alguns fatores de proteção e questões referentes às suas necessidades, 
potencialidades e sobre o contexto da medida sócioeducativa. Na aplicação da 
escala de Quociente de Resiliência de Reivich. K. & Shatté, A. (2002) verificou-
se quantitativamente os fatores Regulação de Emoções, Controle dos Impulsos, 
Auto-Eficácia, Análise Causal, Empatia, Otimismo e Exposição, que produziram 
resultados significativos, e analisou-se qualitativamente seus resultados. Este 
procedimento também foi executado espontaneamente pelos Educadores do 
projeto, que se mostraram interessados em participar e responder a escala. 
Suas respostas e análises foram avaliadas qualitativamente e qualitativamente e 
comparadas com as dos adolescentes. De forma geral, os resultados demonstram 
que novas possibilidades interventivas são possíveis, se existir a valorização 
desta população e promover sua participação nas intervenções. A elaboração de 
novas estratégias de intervenção pode ser possível através da apropriação de seu 
contexto histórico, social e cultural. Esta apropriação favorece a transformação 
do sujeito e possibilita a ele ser protagonista de sua própria história.

245. DADOS GERAIS:

Narrativas de jovens que experimentaram a proteção em 
abrigos na década de 90
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Autor: Irene Antunes Boucinha

Nível: Mestrado

Tema: políticas públicas e sociais

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia Social e Institucional

Orientador: Nair Iracema Silveira dos Santos

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: narrativas, políticas públicas, proteção especial, 
abrigagem, Subjetivações.

Resumo:
A presente dissertação analisa narrativas de jovens que estiveram abrigados 
numa instituição pública, entre os anos de 1992 a 2001 e problematiza as 
práticas de Assistência em Abrigos. Este período foi marcado pela transição entre 
o Código de Menores e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), quando 
várias ações foram propostas para mudanças nas instituições de abrigagem. 
Nesse sentido, a permanência de crianças e adolescentes em abrigos suscita 
discussões entre os operadores de direitos. Através do método da história oral, 
realizei entrevistas com três jovens, que falam sobre suas experiências com a 
abrigagem. As narrativas destes jovens são a via escolhida para analisar práticas 
que constituíam a proteção especial em abrigos naquele período, as formas 
como os jovens experimentaram a passagem por abrigos e as condições de 
subjetivação de jovens abrigados. Além das narrativas, considerei registros de 
documentos, de reportagens de jornais, relatórios de conferências sobre as 
políticas de assistência no país. Valendo-me do referencial teórico foucaultiano, 
analiso as relações de poder que estão presentes nestas práticas, capazes de 
produzir subjetividades, que se pautam por lógicas que não apenas dividem, 
excluem, mas também incluem jovens nas estatísticas da criminalização, da 
marginalização e da vulnerabilidade. Constatamos no abrigo a existência de 
políticas antagônicas e divergentes no atendimento aquela população. As 
marcas da institucionalização e a transitoriedade habitam suas vidas, possuem 
dificuldades de concluir ou fixar-se em atividades, em construir histórias 
diferentes das prescritas nas experiências de abrigados. O período de transição 
do Código de Menores para o ECA na proteção em abrigos apresenta marcas 
de uma política pública fragmentada, com dificuldade de articular-se tanto no 
processo de ingresso, como de saída destes jovens do abrigo.
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246. DADOS GERAIS:

Contribuições winnicottianas para as práticas sociais: um 
olhar para a liberdade assistida

Autor: Luzia Jusciliane Claro

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Alfredo Naffh Neto

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: delinquência, psicanálise, medida sócioeducativa

Resumo:
Este estudo teve por objetivo investigar se a psicanálise winnicotiana poderia 
contribuir e dar sustentação teórica para o atendimento socioeducativo 
de adolescentes autores de ato infracional em cumprimento da medida de 
liberdade assistida. Para tanto, verifiquei as políticas e propostas atuais para 
intervenção junto a esses adolescentes e as dificuldades que interferem na 
eficácia da medida. Realizei uma análise da teoria do amadurecimento pessoal 
de Winnicott e suas construções sobre a tendência anti-social e delinquência 
e busquei verificar quais as contribuições da referida teoria poderiam auxiliar 
nessa medida judicial. Para ilustrar esse trabalho de pesquisa apresentei o 
atendimento junto a um adolescente em liberdade assistida e realizei a análise 
do processo socioeducativo à luz da teoria winnicottiana. Pode-se concluir 
que, o conjunto das ideias de Winnicott pode realmente contribuir e auxiliar 
o atendimento socioeducativo junto aos adolescentes em conflito com a lei. 
Sua principal contribuição refere-se a um novo olhar para a delinquência e 
uma forma de intervir pautado no cuidado ético e humanizado. A medida 
de liberdade assistida pode promover uma mudança subjetiva e ajudar o 
adolescente a romper com o ciclo de violência se for utilizada como espaço de 
cuidado, continência, limite e amparo (holding e manejo). Este cuidado inicia-se 
na relação de confiança entre orientador e adolescente e se estende a toda rede 
de recursos sociais (holding social). Com esse estudo foi possível compreender 
que através de cuidados suficientemente bons no processo socioeducativo, a 
liberdade assistida pode ser um lugar para o viver criativo.
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247. DADOS GERAIS: 

A Retórica Em Torno Do Estatuto Da Criança E Do 
Adolescente: Um estudo sobre as representações sociais 
de profissionais de assistência em Campos dos Goytacazes

Autor: Cláudia Rabello de Castro

Nível: Tese doutorado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: UERJ

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Celso Pereira de Sá

Ano da defesa: 2005

Palavras-chave: Representações sociais. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Análise do discurso retórico. Agentes educativos.

Resumo:
Este estudo objetivou a análise das representações sociais sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) dos profissionais de assistência do Município 
de Campos dos Goytacazes. Esta lei ainda suscita polêmicas, sendo a principal 
controvérsia direcionada a sua aplicação à realidade brasileira. Após 15 anos de 
vigência do ECA, mostra-se pertinente o exame dessas controvérsias, bem como 
a investigação, em contextos específicos, dos alcances e limites atingidos por 
instituições voltadas para a sua implementação. Campos priorizou a assistência 
a crianças e declara ser o ECA o seu manual de trabalho. Articulando a teoria 
das representações sociais com as novas abordagens da retórica, objetivou-
se consolidar uma metodologia de análise da retórica do discurso dos 
profissionais de assistência de Campos. Pressupõe-se que as representações 
sociais são reconstruídas constantemente pelas demandas do contexto e que 
essa reconstrução está relacionada aos acordos estabelecidos pela linguagem 
compartilhada pelos grupos sociais. Foram utilizados os conceitos de acordo, 
auditório e argumento, como tratados por Chaïm Perelman (1996), e a análise 
de implícitos, de Oswald Ducrot (1991). O conceito de metáfora, tal como 
estabelecido por George Lakoff e Mark Johnson e o modelo da montagem da 
estratégia argumentativa, desenvolvido por Castro e Frant (2004) orientaram a 
análise. Os resultados mostraram alguns aspectos centrais nas representações 
dos sujeitos, que foram agrupados segundo suas funções nas instituições em: RG 
- representantes governamentais, C - conselheiros e A - agentes educativos. Os 
grupos RG e C têm como representação central o alinhamento com as diretrizes 
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estabelecidas pelo ECA. O discurso dos primeiros centra-se na valorização 
da política de atendimento governamental. Os segundos colocam-se como 
defensores do ECA, mostrando preocupação em valorizar o seu trabalho, que 
sofreria o desprestígio por parte da sociedade. Bastante distante dos outros 
dois grupos, o grupo A mostra desconhecimento do ECA e uma naturalização 
do sentido do termo. É o único grupo, no entanto, que considera a criança e 
o adolescente como sujeitos capazes de transformar a sua própria realidade. 
Para os outros grupos a solução da problemática dessa população centra-se nas 
ações governamentais ou na correção da família. A principal dificuldade prática 
apontada pelos grupos RG e C é o atendimento aos meninos infratores. Culpam 
a família pela marginalidade e a consideram peça fundamental de aplicabilidade 
do ECA. Para os agentes educativos, o ECA aparece como dificultador da prática 
disciplinadora. As representações sobre a prática indicam que esta ainda se 
pauta no Código de Menores. Foram também analisados aspectos periféricos 
nas representações do ECA dos três grupos investigados.

248. DADOS GERAIS: 

Medidas socioeducativas em meio aberto: reflexões acerca 
do processo de municipalização

Autor: Izabela de Castro Ferreira Saraiva

Níve : Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Leila Maria Torraca de Brito

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: sistema socioeducativo; municipalização.

Resumo:
A presente dissertação, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, teve como 
proposta pesquisar a municipalização das medidas socioeducativas em meio 
aberto. O objetivo da pesquisa foi o de retratar como esse processo estrutura-se 
no estado do Rio de Janeiro, especificamente no município de Niterói. A fim de 
compreender a dimensão estrutural da municipalização, foi realizada pesquisa 
de campo junto ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), 
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órgão de referência estadual, e junto ao Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) do município de Niterói. Os dados foram coletados 
por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas com representante da 
Assessoria às Medidas Socioeducativas e ao Egresso, vinculada ao DEGASE, e 
com o coordenador e os profissionais da equipe de referência socioeducativa 
do CREAS/Niterói. A categorização e análise dos dados foram empreendidas por 
meio da Análise de Conteúdo das entrevistas e das anotações feitas em diário 
de campo. Os resultados da pesquisa forneceram subsídios para uma reflexão 
acerca da execução das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e de 
Prestação de Serviço à Comunidade no processo de municipalização, além de 
um panorama a respeito da assessoria prestada aos municípios. Constatou-
se, no estudo, a fragilidade do processo de municipalização, em especial pela 
precarização das condições de trabalho neste campo. Ao mesmo tempo, 
foi evidenciado que a escassez de um trabalho em rede com as instituições 
municipais e com o Sistema de Garantia de Direitos da criança e do adolescente 
dificulta que se siga o que dispõem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais no que diz respeito à execução das medidas em meio 
aberto. Os resultados da pesquisa indicam que o caráter social e educativo das 
medidas em meio aberto ainda está por ser assegurado aos adolescentes em 
cumprimento de medidas.

249. DADOS GERAIS: 

Abrigo: Medida De Proteção?

Autor: Letícia Dias Marconi da Costa

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Leila Maria Torraca de Brito

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: abrigo, criança, adolescente.

Resumo:
Essa dissertação visa a analisar a medida de abrigo em entidade a partir da 
articulação entre sua formulação como medida de proteção pelo Estatuto 



PO
LÍTICA

S PÚ
BLICA

S E SO
CIA

IS 

311

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

da Criança e do Adolescente (ECA), o modo como vem sendo efetivada por 
profissionais e a maneira como é vivenciada por alguns egressos de abrigos. 
Com essa finalidade, é apresentada, inicialmente, a medida de abrigo tal como 
o ECA a concebe e a regulamenta. Para tanto, além de serem discutidas normas 
legais relativas ao dispositivo em análise, são evidenciadas práticas instituídas 
com as quais aquela legislação pretende romper. Em seguida, com o objetivo 
de colocar em questão se a medida de abrigo vem sendo efetivada, vivenciada 
e concebida em conformidade com o ECA, são expostos e analisados resultados 
de pesquisas recentes acerca da aplicação desse recurso jurídico, bem como 
informações construídas a partir da realização de entrevistas individuais com 
cinco pessoas que viveram em abrigos por mais de seis meses ininterruptos após 
a promulgação da mencionada lei. As reflexões finais indicam que a medida de 
abrigo não vem sendo devidamente aplicada como medida de proteção.

250. DADOS GERAIS:

Redes sociais interorganizacionais: uma análise das 
parcerias mantidas pelas organizações integrantes do 
Consórcio Social da Juventude

Autor: Elisa Maria Barbosa de Amorim Ribeiro 

Nível: Mestrado

Tema: políticas públicas e sociais

Instituição: UFBA

Área de concentração: Psicologia Social e do Trabalho 

Orientador: Antonio Virgílio B. Bastos

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Redes Sociais Interorganizacionais, Consórcio Social da 
Juventude 

Resumo:
O estudo mapeia a configuração das parcerias mantidas pelas entidades 
programa Consórcio Social da Juventude em Salvador e Região Metropolitana – 
CSJ/RMS, descrevendo-a em seus aspectos macro e micro-estruturais. A noção 
de redes sociais é utilizada como ferramenta teórico-metodológica no campo de 
pesquisa em redes, e como arranjos associativos de organizações da sociedade 
civil articuladas entre si e/ou demais setores. Foram entrevistados 18 dirigentes 
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de 18 organizações, dentre as 21 que integram o CSJ/RMS, com base em um 
roteiro estruturado com questões centradas no mapeamento da rede de relações 
interorganizacionais, incluindo o levantamento de recursos transacionados 
e percepções sobre o impacto da participação na rede sobre o desempenho 
da organização. Além das entrevistas foram coletados e analisados dados 
secundários, a exemplo das súmulas das reuniões e relatório do seminário de 
avaliação do CSJ/RMS. Os dados foram analisados de acordo com as ferramentas 
de pesquisa em redes sociais, utilizando-se o programa Ucinet 6.81 para mapear 
a rede e caracterizá-la quanto aos aspectos macro e micro-estruturais. Esta 
análise foi desenvolvida em dois níveis: o da Rede Geral – parcerias estabelecidas 
entre as diversas instâncias (governamental, não governamental e privado) e o 
da Rede Consórcio – parcerias circunscritas às entidades do CSJ/RMS. Na Rede 
Geral destacam-se: o estabelecimento de parcerias entre todas as instâncias, 
demonstrando tendência de estreitamento das relações entre setores na 
efetivação de projetos sociais; a configuração de uma rede interconectada, sem 
a formação de subgrupos, revelando potencial de incremento das relações e do 
fluxo de informações; a relação com organizações privadas, governo e ONGs 
internacionais definidas pelo suporte financeiro, indicando forte dependência 
e fragilidade; atores não respondentes são conectores centrais responsáveis 
pela existência da rede interconectada. Na Rede Consórcio identificou-se: a 
existência de subgrupos isolados; baixa densidade de relações; poucas relações 
bidirecionais; atores com alta concentração de poder e atores com alto grau 
de dependência; maior percepção de impacto no desempenho por parte das 
entidades que mais buscaram estabelecer parcerias; percepção das entidades 
sobre os entraves gerados pela ausência de interações como problemas no fluxo 
da informação e não compartilhamento de recursos e experiências. O estudo 
permite constatar a complexidade dos arranjos institucionais na efetivação de 
ações sociais, apontando limites de articulação que podem ter impactos sobre o 
desempenho geral do CSJ/RMS. Adicionalmente, revela o potencial do conceito 
e da metodologia de investigação de Redes Sociais. 

251. DADOS GERAIS:

O Processo de Reinserção Familiar de Crianças e 
Adolescentes em Acolhimento Institucional

Autor: Carolina Oliveira de Brito

Nível: Mestrado

Tema: políticas públicas e sociais

Instituição: UFES
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Área de concentração: Psicologia

Orientador: Edinete Maria Rosa

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: acolhimento institucional, crianças e adolescentes, 
equipes técnicas, reinserção familiar, atuação do psicólogo.

Resumo:
Este estudo teve como foco de investigação estudar como se estrutura o 
processo de reinserção familiar de crianças e adolescentes em situação de 
acolhimento institucional no Município de Vitória/ES, a partir da Abordagem 
Bioecológica do Desenvolvimento Humano de Urie Bronfenbrenner. O Estudo 
I investigou as características dos processos de reinserção familiar realizados no 
ano de 2009, em seis instituições de acolhimento. Os instrumentos utilizados 
foram um roteiro para análise de prontuários e o Diário de Campo. Constatou-se 
que no período foram acolhidas 123 crianças e adolescentes das quais somente 
13 foram reinseridas (cinco crianças e oito adolescentes). As ações objetivando 
a reinserção baseiam-se principalmente na realização de visitas familiares e em 
encaminhamentos para a rede de apoio sócio-assistencial. O Estudo II buscou 
contextualizar a realidade de trabalho dos integrantes das equipes técnicas destas 
mesmas instituições de acolhimento, bem como investigar a percepção destes 
profissionais acerca do processo de reinserção familiar. Foram realizados dois 
grupos focais e foi utilizada a técnica da inserção ecológica, sendo que os dados 
foram registrados em Diário de Campo. Os resultados indicam credibilidade e 
envolvimento dos técnicos nos processos de reinserção familiar apesar das 
dificuldades por eles apontadas: a não adesão das famílias aos programas de 
apoio familiar, a incompreensão de alguns componentes da rede sobre a família 
extensa, a falta de recursos financeiros das famílias e a valorização da instituição 
como local ideal para seus filhos permanecerem. A articulação com a rede sócio-
assistencial e jurídica torna-se um grande desafio para as equipes técnicas dos 
espaços de acolhimento.

252. DADOS GERAIS:             

Acolhimento institucional: a maioridade e o 
desligamento

Autor: Martha Emanuela Soares Da Silva

Nível: Mestrado
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Tema: políticas públicas e sociais

Instituição: UFRN

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Herculano Ricardo Campos

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: jovem, estudo de caso, políticas públicas, acolhimento 
institucional, desligamento obrigatório.

Resumo:
Partindo da perspectiva sócio-histórica, o presente estudo buscou identificar o 
papel da rede de acolhimento institucional no que diz respeito à preparação 
e à orientação do jovem para a vida pós-desligamento obrigatório devido à 
maioridade. Realizou-se um estudo de caso da trajetória institucional de um 
jovem, com mais de 18 anos de idade, institucionalizado em abrigo municipal 
para adolescentes desde os 15 anos, impossibilitado de retornar à família e à 
comunidade de origem, e recém-egresso. A escolha do sujeito de referência 
para o estudo ocorreu por meio de entrevistas exploratórias realizadas com 
funcionários da rede de apoio à criança e ao adolescente em situação de risco 
na cidade do Natal/RN. As informações sobre o caso foram colhidas por meio de 
entrevistas abertas com o jovem, os educadores e os gestores da rede em Natal, 
visitas exploratórias a ambientes e locais de referência da vida do jovem, leitura 
de documentações referentes à vida institucional do jovem e notas de campo. 
A análise dos dados apontou o despreparo e a pouca habilidade do jovem no 
trato com a vida social de um mundo adulto, bem como uma incompatibilidade 
entre os seus planos e desejos relacionados à sua vida pós-abrigo, e as opções 
oferecidas pela rede de acolhimento. Tal situação decorre da falta de um projeto 
político-pedagógico da instituição de acolhimento e de políticas públicas 
voltadas para essa questão. Esses elementos indicam que o acolhimento 
institucional contribui para uma inclusão precária, podendo acarretar uma série 
de novas situações de risco à vida do sujeito.

253.  DADOS GERAIS:

Juventude e arte: os sentidos da mediação artísta para 
jovens participantes de projetos sociais

Autor: Lílian Caroline Urnau

Nível: Mestrado
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Tema: políticas públicas e sociais

Instituição: UFSC 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Andréa Vieira Zanella

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: projetos sociais, arte, jovens.

Resumo:
Nos últimos anos verifica-se uma ampliação do foco de atenção, por parte do 
Estado e outros setores da sociedade, à juventude, principalmente quando 
associada à pobreza e aos problemas dela decorrentes. Neste cenário, ainda que 
com muitas limitações, emergem políticas e ações públicas voltadas aos jovens 
tendo como principais eixos de trabalho a arte e os esportes. Problematizando 
a apropriação da arte pelas políticas públicas, esta pesquisa teve por objetivo 
investigar os sentidos da mediação artística para jovens participantes de um 
projeto social realizado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC em que 
a arte constituía a principal ferramenta de trabalho. Foram utilizados na coleta 
de informações os seguintes procedimentos: observações da rotina e atividades 
do projeto no primeiro semestre de 2007, entrevistas com profissionais da 
instituição, pesquisa documental e entrevistas com quatro jovens egressos do 
projeto, sendo um destes jovens egresso do projeto social que antecedeu o 
investigado. A análise

das informações apontou a importância atribuída pelos jovens à participação 
neste e em outros projetos sociais, fundamentalmente pelo acesso a 
possibilidades educativas, culturais e de lazer que não lhes eram oferecidas 
em outros locais. Constatou-se também a proximidade desses jovens com 
manifestações artísticas para além do oportunizado pelas oficinas do projeto: 
citaram o break e o desenho como atividades realizadas em momentos de lazer, 
principalmente a partir da mediação de amigos ou algum professor com quem 
mantinham relação de proximidade. Entretanto, apesar de terem participado 
de diferentes oficinas de arte no projeto social e da relação com a arte se 
estender para outros momentos da vida dos jovens, seus discursos ecoaram a 
centralidade nas artes visuais, principalmente o desenho, e no fazer artístico, 
apresentado como desconectado do conhecimento de técnicas, de história da 
arte e de outras linguagens artísticas. Ecoaram, pois, em seus discursos, as vozes 
do que vivenciaram como arte nos projetos sociais dos quais participaram, onde 
os saberes de arte estavam dissolvidos entre outros objetivos, como a disciplina 
e questões sócio-educativas.



PO
LÍTICA

S PÚ
BLICA

S E SO
CIA

IS 

316

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

254. DADOS GERAIS:

Educar-cuidar: práticas de pais sociais em instituições de 
acolhimento de crianças e adolescentes

Autor: Andressa Sperancetta

Nível: Mestrado

Tema: políticas públicas e sociais

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Instituição de abrigo. Crianças e adolescentes. Pais sociais. 
Educador.

Resumo:
O atendimento prestado pelos profissionais que atuam em instituições de 
acolhimento de crianças e adolescentes no Brasil constitui-se em uma área 
de investigação crescente, principalmente no aspecto da qualificação dos 
serviços prestados. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo qualitativo 
foi caracterizar as práticas realizadas por pais sociais em instituições do 
tipo casa lar. Participaram dez profissionais, sendo utilizadas a observação 
participante e a entrevista semiestruturada para a coleta de dados. Utilizou-se 
a teoria fundamentada empiricamente para a análise dos dados, expressos em 
categorias. Os resultados mostraram que os pais sociais tinham um conhecimento 
restrito sobre as atribuições legais de sua profissão e se identificavam com os 
pais biológicos em sua função de cuidar. As práticas realizadas por eles eram 
relacionadas ao ambiente doméstico, de cuidados e de educação da criança 
e do adolescente. Os pais sociais percebiam que seu trabalho era benéfico ao 
desenvolvimento do abrigado, por serem referências cognitivas, sociais e de 
afeto. As dificuldades percebidas para a realização do trabalho foram a falta de 
tempo para interagir com as crianças e adolescentes, a ruptura de vínculos, o 
envolvimento emocional, a falta de privacidade e de autoridade na instituição. 
A relação positiva com os acolhidos e o suporte social e institucional foram 
identificados como facilitadores de seu trabalho. Como conclusão, ressalta-
se a necessidade de capacitação técnica, de espaços de escuta de emoções 
e de motivação dos pais sociais, bem como da revisão de alguns parâmetros 
reguladores de sua profissão.
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255. DADOS GERAIS:

“Vê se me desimbaça”: do apelo à demanda de crianças e 
adolescentes em situação de rua 

Autor: Paula Cristina Monteiro de Barros

Nível: Mestrado

Tema: políticas públicas e sociais

Instituição: UNICAP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Nanette Zmeri Frej

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: crianças e adolescentes em situação de rua, apelo, 
demanda, instituição, endereçamento.

Resumo:
Os “meninos de rua” apontam para uma complexa trama de exclusão social a que 
estão submetidos milhares de crianças e de adolescentes. Uma realidade que, 
perpassada e constituída por fatores sociais, econômicos, políticos, culturais e 
históricos, tendem a ocultar o que há de singular na história, no sofrimento, nas 
dinâmicas familiares, nas trajetórias de sujeitos que, face aos conflitos vivenciados 
e ao lugar de “dejeto” que ocupam no meio social, adotam a mesma “saída para 
poderem existir” (CAMPOLINA, 2001): a rua. Crianças e adolescentes, portanto, 
relegados a um lugar que lhes revela a faceta mais crua e real da exclusão, do 
abandono, da miséria, da violência que tende a ser reproduzida na circulação 
pelos vários espaços – a casa, a rua, as instituições – em busca de um lugar 
possível de endereçamento que os inscreva enquanto sujeitos. Nesse sentido 
é que esta pesquisa foi desenvolvida, a partir da experiência numa instituição 
que atende crianças e adolescentes em situação de rua. Vinculada ao projeto 
de pesquisa de Frej (2007), intitulado “Limites, fronteiras e endereçamentos 
entre mãe e criança”, este estudo teve como objetivo compreender a demanda 
endereçada por crianças e adolescentes em situação de rua à instituição. As 
contínuas transgressões, a destrutividade na relação com a instituição, além 
de expressões como “Vê se me desimbaça”, “Você é uma cata-lixo”, fazem 
supor manifestações de apelo, demandas endereçadas à instituição. A teoria 
psicanalítica, sobretudo as formulações de Freud e Lacan, bem como de Bergès e 
Balbo, trouxe contribuições importantes no que concerne à demanda, ao apelo, 
ao endereçamento, ao jogo de posições entre o sujeito e o Outro. A pesquisa 
utilizou-se de dados colhidos nos registros da instituição para contextualizar o 
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público e apontar especificidades do atendimento. Além disso, apresentou três 
casos clínicos, com o objetivo de, no percurso dos adolescentes na instituição, 
articular questões concernentes à demanda por eles endereçada. A partir das 
discussões feitas, apontamos a instituição como um lugar de endereçamento 
(“tesouro de significantes”) que, ao fazer a hipótese de um apelo nos “gritos de 
socorro” de crianças e adolescentes em situação de rua, constitui-se enquanto 
lugar que acolhe, interdita, nomeia, delimita e simboliza para além do real da rua. 
Um lugar que, ao inscrever o sujeito no campo da palavra – portanto, numa outra 
posição –, institui a aposta e a possibilidade de, no apelo “Vê se me desimbaça”, 
entrever a construção e o endereçamento de demandas à instituição.

256. DADOS GERAIS:

Atrás das muralhas: representações sociais da medida 
socioeducativa de internação por adolescentes privados de 
liberdade

Autor: Aline Patricia Coraucci 

Nível: Mestrado

Tema: políticas públicas e sociais 

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sergio Kodato

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: adolescente infrator, representação social, internação.

Resumo:
Acompanhando a tendência mundial, o crescimento da incidência de violência 
praticada por adolescentes transformou-se em um dos maiores problemas da 
sociedade brasileira. Nos últimos dez anos, a Secretaria Especial de Direitos 
Humanos revelou que o número de jovens privados de liberdade no Brasil subiu 
263%, passando de 4.245 internos, em 1996, para 15.426, em 2007, refletindo a 
quantidade cada vez maior de adolescentes na criminalidade. O esforço desta 
pesquisa insere-se em um contexto de reflexão sobre as políticas públicas de 
atendimento ao adolescente autor de ato infracional, por meio da investigação 
das representações sociais de internação que esses jovens, infratores primários, 
constroem no período em que se encontram cumprindo a medida socioeducativa 
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de privação de liberdade, bem como apreender os significados que emergem 
das práticas e interações sociais, vivenciadas por eles, durante o cumprimento da 
medida. A coleta de dados foi realizada em uma instituição para adolescentes do 
sexo masculino, situada em um município de médio porte (500.000 habitantes). 
Tais jovens inseridos nessa instituição encontram-se na faixa etária entre 16 e 20 
anos e cumpriam a medida socioeducativa de internação pela primeira vez. Com 
o propósito de coletar dados que atendessem aos objetivos deste estudo, foram 
realizadas anotações no diário de campo referentes à observação participante 
e utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturado, compreendendo 
aspectos da história de vida pregressa e atual dos adolescentes. Investigou-se, 
também, a existência de alterações no desenvolvimento desses adolescentes, 
de seu estilo de vida, a vivência do cotidiano e o relacionamento interpessoal 
na instituição, bem como cidadania e composição familiar. Como base para 
tal investigação, utilizou-se o referencial teórico das representações sociais, 
proposto por Moscovici (1978), e os conteúdos emergentes foram analisados de 
acordo com a técnica de análise de conteúdo sistematizada por Laurence Bardin 
(1977). Os resultados obtidos indicaram que as representações sociais desses 
adolescentes, com relação à instituição em que estavam cumprindo a medida 
socioeducativa, estão permeadas por sentimentos paradoxais e ambíguos. A 
instituição que educa e ensina, ao mesmo tempo restringe a liberdade desses 
jovens e é tida por eles como uma prisão, na qual eles têm que cumprir as regras 
impostas. Entretanto, os adolescentes relatam melhoras em sua educação, em 
seu aprendizado e nos relacionamentos interpessoais, além de se sentirem 
protegidos. Mas ainda há questões a serem melhoradas, principalmente neste 
momento de transição do modelo punitivo e repressor da antiga FEBEM, para 
o atual modelo de atendimento socioeducativo da Fundação CASA, que vem 
tentando implementar o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e demais legislações 
vigentes.

257. DADOS GERAIS:

Órfãos de pais vivos: uma análise da política pública de 
abrigamento no Brasil

Autor: Mathias Glens

Nível: Mestrado

Tema: políticas públicas e sociais

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano 
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Orientador: Paulo César Endo

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Abrigos, Adolescentes, Direitos das crianças, ECA - Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Política pública, Vulnerabilidade

Resumo:
O objetivo desta dissertação é analisar o desenvolvimento da política pública 
de acolhimento institucional no Brasil atual. Para isso, inicialmente, apresenta-
se um breve histórico das políticas dirigidas à infância e juventude em situação 
de vulnerabilidade, tendo como foco a questão da internação de crianças e 
adolescentes. Em seguida, abordam-se as mudanças trazidas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) referentes às ações e aos projetos de atendimento 
dirigidos a esse público. Por fim, por meio da análise de três grandes pesquisas 
quantitativas a respeito do tema, propõe-se um exercício de comparação 
entre o que está determinado em lei e nos documentos oficiais de orientação 
e normatização da política pública e a realidade concreta das instituições de 
abrigamento, tal como apontada pelas referidas pesquisas.

258. DADOS GERAIS:

Psicologia e adolescência encarcerada: a dimensão 
educativa de uma atuação em meio à barbárie

Autor: Marcelo Domingues Roman

Nível: Doutorado 

Tema: políticas públicas e sociais

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano 

Orientador: Marilene Proença Rebello de Souza

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Adolescente em conflito com a lei, Adolescentes, Atuação 
do Psicólogo, Etnografia, FEBEM-SP, Psicologia Escolar

Resumo:
Esta pesquisa tem como objeto a atuação de psicólogos no interior de 
instituições educativas. Seu objetivo é salientar a primazia do caráter 
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material da práxis sobre seu caráter representacional como elemento 
fundamental a uma atuação crítica em psicologia aplicada à educação. 
Para isso, toma como campos de análise e atuação a adolescência em 
conflito com a lei e o tratamento a ela dispensado pelo Estado brasileiro, 
especialmente pela FEBEM/SP, utilizando-se de parte da atuação de uma 
ONG, a Associação Fique Vivo, no interior do funcionamento escolar em 
unidades de internação. A partir de parâmetros metodológicos advindos 
da etnografia crítica, a pesquisa de campo compreende a participação 
do pesquisador em atividades educativas desenvolvidas durante um 
semestre letivo em determinada unidade de internação. Além disso, foram 
realizadas entrevistas com três adolescentes internos, três professores e 
quatro profissionais que participaram da equipe de atuação. Tendo como 
categoria analítica central o conceito materialista histórico de fetichismo, 
são analisadas as motivações que levam adolescentes a cometerem 
atos infracionais e a lógica que preside o sistema de atendimento a 
eles destinado. A atuação empreendida parte de construções teórico-
metodológicas elaboradas pelas abordagens materialistas históricas em 
psicologia educacional / escolar, buscando estabelecer mediações entre o 
exercício possível de uma práxis transformadora em determinado contexto 
institucional e as formulações de uma ética marxista. A pesquisa documenta 
a violência hegemônica no cotidiano de uma unidade de internação e, por 
esta via, verifica a impossibilidade de oferta de atendimento efetivamente 
humanizante ao adolescente autor de ato infracional no sistema atual, 
centrado no encarceramento. Aponta, portanto, a necessidade de 
transformação desse sistema a partir de outra lógica de atendimento, 
que escape à lógica punitiva. Também concebe a participação ativa de 
psicólogos na transformação do atendimento prestado a adolescentes em 
instituições educativas.

259. DADOS GERAIS:

 O programa de erradicação do trabalho infantil - PETI no 
Município de Araçatuba - SP na perspectiva de crianças, 
adolescentes e autoridades envolvidas 

Autor: Francisco Ferraz Martins Filho 

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: UNESP 
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Área de concentração: Psicologia

Orientador: José Luiz Guimarães

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: trabalho infantil; infância; adolescência; políticas

Resumo:
O presente trabalho objetivou analisar o Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) de Araçatuba/SP, tendo por base dados quanti-qualitativos, 
documentos e informações disponíveis sobre o mesmo e o papel desempenhado 
pelas autoridades envolvidas nessa “política pública”. Ainda que indiretamente, 
também foi possível avaliar a realidade brasileira e as circunstâncias que fizeram 
parte do desenvolvimento da nação, possibilitando visualizar que crianças 
e adolescentes, recrutadas pelo sistema econômico, são vítimas evidentes de 
nossa excludente realidade. Por outro lado, tem-se uma amostra sobre como 
se comportam as autoridades responsáveis pela implementação das políticas 
públicas sociais – sejam elas as executoras ou as fiscalizadoras – na importante 
tarefa de dirimir as atrocidades produzidas pelas desigualdades. Iniciamos 
nossas considerações pelo entendimento de como se estruturou o conceito 
de infância durante a modernidade, principalmente no ocidente, com ênfase 
nas variações sobre o conceito de família e o processo de escolarização, 
possibilitadas pelo paradigma moderno, bem como a combinação, desses 
e de outros fatores, que agiram sobre a realidade brasileira. Considerando 
essas circunstâncias, buscamos identificar na literatura especializada, relatos e 
situações que evidenciem a utilização de mão-de-obra infanto-juvenil, e neste 
trajeto tomamos por referência o final do século XIX, época em que o Brasil 
expande sua produção e inicia a implantação de suas primeiras indústrias, 
caracterizando, tanto no contexto nacional, como internacional, uma fase de 
expansão do capitalismo e do comércio entre as nações. Ao dimensionarmos 
a realidade do trabalho infantil no Brasil, buscamos identificar as ações do 
Estado frente à infância e adolescência pobre e, principalmente, com relação 
à exploração de seu trabalho. Neste percurso, caracterizamos o entendimento 
que as autoridades e os setores sociais têm frente ao trabalho infantil, bem como 
a relação entre base legal e política pública direcionada à sua erradicação. Na 
sequência, caracterizamos e discutimos as propostas do PETI, concebido como 
política nacional durante a década de 1990, a partir da experiência implantada 
no município de Araçatuba/SP em 2001. Foram sujeitos da pesquisa as 100 
primeiras crianças vinculadas ao projeto e as autoridades responsáveis por zelar 
pelos direitos das crianças e adolescentes em Araçatuba/SP. As considerações 
finais basearam-se em duas fontes diversas: dados estatísticos, que demonstram 
a realidade econômica e social das crianças e seus familiares; e em acréscimo, 
com enfoque mais qualitativo, a realização de entrevistas semidirigidas, com 
uma amostra intencional de 15 crianças, do grupo de 100. Quanto à implantação 
do PETI em Araçatuba/SP, concluímos que o programa cumpriu objetivos 
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importantes, uma vez que possibilitou que as crianças e adolescentes atendidos 
pelo projeto fossem retirados do trabalho que exerciam, isto a despeito das

dificuldades enfrentadas com a falta de investimentos em infra-estrutura e 
recursos humanos, bem como frente à pouca integração entre as autoridades 
e setores envolvidos. Entretanto, sob outra ótica menos pragmática e mais 
contextual, constatamos, também, as limitações, falhas e insuficiências, 
características de programas assistenciais de complementação de renda 
já detectados por outros autores e em outras localidades, cuja descrição e 
comentários aparecem mais detalhados ao longo do trabalho.

260. DADOS GERAIS:

Conselho de direitos e Conselho Tutelar: mecanismos de 
controle social e gestão de políticas públicas para crianças 
e adolescentes

Autor: Luciana Batista da Silva 

Nível: Mestrado

Tema: políticas públicas e sociais

Instituição: UNESP 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: José Luiz Guimarães 

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Brasil [Estatuto da criança e do adolescente (1990)], 
Crianças e adolescentes, Conselhos de direitos, Direitos da criança, Infância 
e juventude, Tutela.

Resumo:
Esta pesquisa refere-se a um estudo sobre a questão das políticas públicas na 
área da infância e juventude, referenciado no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e no Conselho Tutelar do município de Assis/SP. O 
objetivo principal foi a análise destes órgãos enquanto mecanismos de controle 
social, gestão, implantação e fiscalização de políticas públicas. Com vistas a atingir 
esse objetivo, inicialmente fizemos um recorte da história do atendimento à 
crianças e adolescentes no Brasil, amparados pela bibliografia, bem como pelas 
normativas legais na área da infância e adolescência, traçando um percurso 
desde a condição de “não-ser” da criança à noção de “sujeito de direitos”, bem 
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como a contextualização de outras categorias conceituais relacionadas ao 
nosso objeto de estudo, imprescindíveis para o seu entendimento. Para coleta 
de dados utilizamos a Observação (das reuniões do Conselho), Análise de 
Fontes Documentais (atas e demais documentos do órgão) e Entrevistas (com 
os Conselheiros com mandato vigente à época da coleta e outros já desligados 
da função). O material colhido, via entrevistas, foi organizado e analisado com 
base na Análise de Conteúdo, na perspectiva de Laurence Bardin. A discussão 
dos dados foi permeada pela revisão da bibliografia e da legislação referente 
ao tema, procurando contextualizar a questão das políticas públicas para a 
infância e juventude dentro de um processo de construção social, histórico e 
cultural, e uma tentativa de apreensão dos Conselhos de Direitos e Tutelares 
enquanto instâncias atravessadas por forças institucionais, sociais e políticas. 
Resultados confirmam estudos anteriores que, tal como preconiza a legislação 
que os criou, reconhecem os Conselhos de Direitos como órgãos deliberativos e 
formuladores de políticas públicas na área da infância e adolescência, enquanto 
que, aos Conselhos Tutelares cabem as atribuições de zelar pelos direitos destes 
mesmos sujeitos, aplicando as medidas específicas de proteção, ambos aparados 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso específico dos Conselhos 
pesquisados, estes enfrentam dificuldades em sua atuação devido a fatores 
relacionados à falta de políticas públicas evidenciada pela ausência de um 
trabalho direcionado às famílias, projetos e programas insuficientes, deficiência 
na rede de atendimento reforçada pela insipiente integração das instituições 
que atendem esta demanda. Tais desafios são recorrentes em grande parte dos 
municípios brasileiros, como apontam outras pesquisas na área de atendimento 
e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

261. DADOS GERAIS:

Acolhimento institucional em tempos de mudança: uma 
questão em análise

Autor: Adriane Vasti Gonçalves Negrão

Nível: Mestrado

Tema: políticas públicas e sociais

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Elizabeth Piemonte Constantino

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Acolhimento; Institucionalização; ECA
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Resumo: 
Historicamente o Brasil apresentou uma desigualdade social que violou os 
direitos humanos durante séculos. Destacamos neste trabalho as consequências 
das desigualdades sociais que refletiram de forma importante na população 
infanto-juvenil, as quais se tornaram alvos de atendimentos que transitaram 
entre práticas punitivas e coercitivas às práticas de cunho assistencialistas. Estas 
práticas priorizavam a institucionalização em detrimento de outras opções que 
apontassem para a efetivação de políticas públicas que atendessem integralmente 
às necessidades das crianças, adolescentes e de suas famílias. Contudo, durante o 
processo de democratização do Estado brasileiro foi promulgada a Constituição 
de 1988, que se tornou precursora de legislações regulamentadoras dos direitos 
preconizados na referia lei. Enfatizamos a criação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA - Lei 8069 de 13 de julho de 1990) o qual revolucionou 
a forma de pensar a criança, que sairia da preconceituosa posição de “menor 
em situação irregular” para alcançar o status de “cidadão de direitos”. Tivemos 
por objetivo compreender a Medida de Proteção Acolhimento Institucional, 
conforme determinada pelo Art. 101, inciso VII do ECA. Os procedimentos 
metodológicos utilizados incluíram: observações participantes, aplicação de 
questionários e entrevistas semiestruturadas com os atores institucionais; sendo 
estes os funcionários e as crianças e adolescentes pertencentes a uma entidade 
de acolhimento institucional. As análises dos dados indicaram que a entidade 
empreende esforços para se adequar às determinações do ECA, entretanto, 
parte de suas práticas ainda estão sustentadas por ideologias permeadas pelo 
assistencialismo, se constituindo estas, empecilhos para a garantia da proteção 
integral da população atendida.

262. DADOS GERAIS:

Os significados do acolhimento institucional de crianças 
e adolescentes sob a perspectiva dos profissionais do 
Judiciário

Autor: Mara Cristina Lourenço Lara Leite Pavanello

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Olga Ceciliato Mattioli
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Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Crianças. Assistência em instituições, adolescentes

Resumo:
 Esta pesquisa tem como objetivo o estudo e a análise das concepções, opiniões 
e significados atribuídos pelos assistentes sociais e psicólogos ao acolhimento 
institucional prolongado de crianças e adolescentes e seus possíveis desfechos, 
entre os quais a destituição do Poder Familiar. A entrevista psicológica foi escolhida 
como instrumento de pesquisa, e foram entrevistados cinco profissionais, 
a saber, dois assistentes sociais e três psicólogos das Varas da Infância e da 
Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, que trabalham em comarcas do 
interior do Estado. O método de análise pauta-se em referenciais psicanalíticos, 
partindo-se do pressuposto de que o modo como esses profissionais significam 
a família e o abandono interfere em sua prática cotidiana. Os resultados apontam 
para concepções como o mito do amor materno e a idealização da família, 
elementos presentes na avaliação dos casos. Os profissionais revelam ter alguma 
consciência e crítica dessas percepções e procuram superar esse modelo, para 
indicarem a medida mais conveniente a cada situação apresentada. O conteúdo 
das entrevistas evidencia também a necessidade do investimento na formação 
profissional dos assistentes sociais e psicólogos, a importância da psicoterapia 
pessoal e de espaços de supervisão e troca de experiências, possibilitando a 
problematização da prática, objetivando a mudança na qualidade do trabalho 
desenvolvido com as crianças, os adolescentes e suas famílias, especialmente no 
que tange à superação de modelos ultrapassados para paradigmas mais atuais, 
que efetivamente propõem o enfrentamento da situação dessa população.

263. DADOS GERAIS: 

Avaliação do impacto do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF) na qualidade de vida de 
jovens agricultores familiares paraibanos

Autor: Charlene Nayana Nunes Alves Gouveia

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais 

Instituição: UFPB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Francisco Jose Batista de Albuquerque 
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Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: avaliação de programas, desenvolvimento rural, crédito 
rural, juventude.

Resumo:
A migração em massa do homem do campo para as cidades ao longo da 
segunda metade do século XX, de certo modo, relaciona-se com a escassez de 
políticas públicas destinadas para o meio rural e o aumento de investimentos 
para o meio urbano, retroalimentando o ciclo vicioso do caos urbano e do 
pouco desenvolvimento das pequenas cidades e dos campos no interior do 
país. A fim de melhorar as condições de vida das famílias agricultoras e fixar 
os camponeses na zona rural, em 1999 foi implantado o Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF. Em 2004, novas linhas de 
crédito foram implantadas, dentre elas, o PRONAF jovem que é uma categoria 
especial para incentivar a permanência de jovens no meio rural. Destina-se 
aos filhos de agricultores entre 16 e 29 anos e objetiva fomentar o futuro 
da agricultura brasileira e combater o êxodo rural. Pretende-se neste estudo 
verificar o impacto deste programa sobre a qualidade de vida subjetiva 
(QVS) e o bem-estar subjetivo (BES) dos jovens beneficiados, comparando-
os com um grupo controle natural, bem como sobre suas condições de 
vida e trabalho, considerando as condições edafoclimáticas a que estão 
submetidos. A QVS é a forma como o indivíduo avalia sua posição na vida, no 
seu contexto cultural e sócio-econômico e em relação a suas expectativas e 
objetivos. O BES refere-se à forma como as pessoas avaliam suas vidas, sendo 
esta composta por um conjunto de respostas emocionais, o balanço dos 
afetos positivos e negativos, e cognitivas acerca da satisfação com a vida do 
indivíduo. Participaram 400 sujeitos, dos quais 200 residem no sertão e 200 
residem no brejo paraibano, distribuídos equitativamente por sexo. Utilizou-
se o WHOQOL-Bref, para avaliar a QVS, a escala de satisfação com a vida e a 
escala de afetos, para avaliar o BES, todas adaptadas e validadas para esta 
população. A coleta de dados foi realizada em suas residências e locais de 
trabalho, obedecendo aos princípios éticos referentes à pesquisa com seres 
humanos. Os resultados apontam para índices satisfatórios de QVS e BES entre 
os jovens agricultores, porém não há impacto significativo do PRONAF sobre 
estes construtos. Apesar disso o programa foi avaliado positivamente tanto 
pelos não-beneficiados como pelos beneficiados que apontam melhoria 
nas condições de vida e de trabalho. Verificou-se que o PRONAF Jovem não 
tem atingido o público-alvo ao qual se destina nas regiões estudadas. A 
divulgação é realizada principalmente através dos sindicatos e associações 
e o acesso ao crédito foi considerado fácil pela maioria. A aplicabilidade dos 
recursos acontece de forma diferenciada entre os residentes na zona úmida, 
que investem em gado de leite, e na zona seca, que aplicam em artesanato. 
O pagamento do benefício foi ou está sendo efetuado sem dificuldades 
pela grande maioria. O impacto do PRONAF deve ser considerado, contudo 
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este é insuficiente para garantir o cumprimento adequado dos objetivos 
propostos pelo programa. Apesar de exercer influência positiva sobre seu 
público-alvo, esta não é bastante para transformar a realidade dos jovens 
agricultores. Este estudo contribuiu para uma avaliação dos impactos do 
PRONAF, fornecendo informações que possibilitam mudanças e melhorias 
na aplicação dos investimentos do Estado. Além disso, promoveu reflexões 
sobre as reais condições em que vivem atualmente os jovens residentes no 
campo, além da ampliação do corpo teórico e científico para estudos sobre 
o ambiente rural e mais especificamente para a psicologia, com subsídios 
teóricos para o entendimento do ambiente e dos brasileiros que residem no 
meio rural.

264. DADOS GERAIS:

Transformando “duras penas” em asas para o mundo - a 
medida protetiva de abrigamento e a bela trama das velhas 
rendeiras 

Autor: Andréa de Melo Amaral

Nível: Mestrado

Tema: Políticas públicas e sociais

Instituição: UFF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lilia Ferreira Lobo

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: abrigo – cidadania – linha de flexibilidade – história de 
vida – cartografia

Resumo:
Entre tantos modos de exclusão e cristalização de formas de estar no 
mundo, este trabalho traz o relato de jovens que passaram pelo processo de 
abrigamento e a forma como cada uma construiu, e continua construindo, 
suas histórias de modo autônomo e positivo. Utilizando conceitos como 
linha de vida, cidadania e situação de risco e conduzidos pelos modos- 
defazer da história de vida e da cartografia, acompanhamos esse percurso. 
Produzimos a partir dessas histórias, um olhar para além das identidades 
forjadas àqueles que foram um dia abrigados e foi possível perceber que 
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Márcia Stengel, Juarez T. Dayrell

diferentes caminhos são construídos dentro do abrigo, ainda que se viva 
sob as mesmas forças instituídas. Ainda que a opção do abrigamento seja 
a saída possível para algumas jovens em determinado momento de suas 
vidas, garantirmos a produção de linhas de flexibilidade é garantirmos a 
produção de uma vida criativa e potente.

265. DADOS GERAIS:

Per-cursos e inscrições: experiências que comunicam 
modos de viver

Autor: Raquel Brondisia Panizzi Fernandes

Nível: Mestrado

Tema: Novas tecnologias

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia Social e Institucional

Orientador: Cleci Maraschin 

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: inscrições, oficina, tecnologia da informação e 
comunicação, conversar.

Resumo:
Esta dissertação apresenta o Percurso de uma Oficina realizada na Lomba do 
Pinheiro, em Porto Alegre. Com a participação de trabalhadores e usuários 
do Programa de Saúde da Família (PSF) Vila Viçosa constituiu-se como um 
desdobramento do Projeto de Pesquisa “Oficinando em Rede”, tendo como 
proposta a expansão de uma Oficina tecnológica a outros espaços da cidade. 
Atravessada pelas ações de pesquisa e extensão que constituem este Projeto, 
realizando Oficinas tecnológicas no Centro Integrado de Atenção Psicossocial 
(CIAPS) com a participação de jovens e trabalhadores, o interesse deste 
estudo foi despertado nas primeiras visitas da pesquisadora ao CIAPS quando 
de sua distinção a inscrições pelo corredor da instituição. Inscrições que, 
compreendidas neste estudo como marcas encarnadas em um espaço e tempo, 
constituem modos de viver/conviver. Interessada em analisar como a produção 
de inscrições pode explicitar redes de conversações e modular o conversar 
configurando novas distinções e emoções, tal questionamento resultou no 
objetivo desta pesquisa. Delineada como um estudo de natureza qualitativa, 
na perspectiva de uma pesquisa-intervenção, foi desenvolvida na realização de 
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trajetos com o uso das TIC (tecnologias da informação e comunicação) por áreas 
de abrangência do PSF. Apresentando o Percurso como método indispensável 
à consolidação do trabalho possibilitou um operar performático no encontro 
com as inscrições naquele conversar que, em momentos de problematização 
coletiva, foram reconfiguradas nas inscrições de fotografia e vídeo. Constituída 
com o interesse dos participantes em conversarem com outras redes, a Oficina do 
Percurso possibilitou ações compartilhadas que em momentos de breakdowns 
abriu caminhos à cognição inventiva.
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PROJETOS DE VIDA E PROFISSIONAL

266. DADOS GERAIS: 

Construção de projetos de vida: um estudo sobre 
adolescentes fluminenses

Autor: Cintia Miranda Scelza

Nível: Doutorado

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: PUC Rio

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Bernardo Jablonski

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Adolescência; projeto de vida; educação; trabalho; 
perspectivas

Resumo:
O presente trabalho é uma investigação sobre o modo como um grupo de 
adolescentes moradores do estado do Rio de Janeiro pensa seu futuro no que 
se refere a trabalho e à vida afetiva e familiar. O estudo teve como pressuposto 
maior pensar o adolescente como sujeito que, na construção de seu discurso, 
articula suas próprias aspirações àquilo que sua cultura lhe oferece como real e 
que sua interação social constrói como valor. Procurou-se abordar o modo como 
este sujeito se percebe inserido no curso de sua vida, que papéis ele assume 
ou deseja assumir e como ele pensa as alternativas para as questões que lhes 
são colocadas no que se refere a suas escolhas presentes e futuras. A pesquisa 
foi realizada fazendo-se uso da perspectiva sócio-histórica, que consiste no 
pressuposto de que o modo como o sujeito se refere à realidade e age sobre 
ela é construído historicamente, em uma relação essencialmente dialética com 
o ambiente social. Para desenvolver este intuito, foi feita uma reflexão sobre 
o conceito de adolescência, sobre as concepções que organizam socialmente 
tal conceito e sobre elementos específicos da cultura contemporânea que 
tangenciam tais concepções. Desta forma, optou-se por seguir o pensamento 
de Richard Sennett em suas discussões sobre a dinâmica entre público e privado 
e sobre o problema da autoridade na contemporaneidade. A pesquisa envolveu 
19 adolescentes moradores das cidades do Rio de Janeiro e de Petrópolis. 
Utilizaram-se entrevistas semi-estruturadas e individuais, que receberam o 
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tratamento de análise de conteúdo, a partir dos princípios de Bardin. A partir das 
entrevistas, observou-se que, no que se refere a seus sentimentos em relação 
ao futuro, os adolescentes parecem frequentemente experimentar uma forte 
sensação de insegurança, especialmente no que se refere à escolha de uma 
profissão. Eles reagem a isso procurando promover o valor da vontade pessoal e 
do poder individual como supostamente capazes de derrubar todo e qualquer 
obstáculo, tanto no que se refere às relações afetivas quanto à profissão. Existe 
também um movimento de elaboração da realidade que manifesta uma 
necessidade de resgatar valores, relações estáveis e experiências de troca afetiva 
interpessoal. A partir do estudo desenvolvido, consideramos que as visões do 
adolescente sobre seu futuro, particularmente no que tange trabalho e família, 
configuram não apenas a expressão de uma determinada faixa-etária, mas 
a também representação de uma realidade social que fala de questões como 
estabilidade, confiança nas instituições e a autoridade como importantes 
temáticas no delineamento e consecução de projetos de vida.

267. DADOS GERAIS:

Título: Relação entre vocação, escolha profissional e nível 
de stress 

Autor: Luiz Ricardo Vieira Gonzaga

Nível: Mestrado 

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: PUC Campinas 

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Marilda Emmanuel Novaes Lipp

Ano da defesa: 2011

Palavras- chave: Escolha profissional, vocação, stress.

Resumo:
A escolha profissional se constitui como um processo contínuo composto 
de decisões tomadas ao longo da vida no qual o indivíduo irá encontrar-
se em um dado momento. Deve-se considerar que a escolha é multifatorial, 
confirmando que o processo de escolha é algo bastante complexo. Esses 
fatores dominam as preocupações de adolescentes antes da tomada de 
decisão sendo que o processo decisional com a proximidade da escolha da 
profissão pode acarretar nos sintomas de stress. O objetivo deste estudo foi 
verificar a relação entre a escolha, a vocação e o stress em estudantes em 
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fase de escolha profissional. Para isso foram selecionados 37 adolescentes, 
14 do sexo masculino e 23 do sexo feminino, na faixa etária entre 15 e 18 
anos, para responderem ao Questionário de Busca Auto Dirigida (SDS), o 
Inventário de Sintomas de Stress (ISSL) e o questionário de Auto- Avaliação 
Profissional. Os resultados indicaram que 72,97%% dos adolescentes da 
amostra tinham stress e que o número de mulheres com stress ( 70,37%) era 
significadamente maior do que o de homens com 29,63%. Com relação aos 
sintomas de stress foi apontado um predomínio de sintomas psicológicos 
(42,24%). Com relação aos dados referentes à tipologia profissional dos 
estudantes, houve uma prevalência do tipo Artístico com 46% e a prevalência 
mais baixa foi do tipo Realista com 34%. Na análise, referente à congruência 
entre a tipologia profissional avaliada pelo Self- Directed Seach e a escolha 
profissional do candidato, foi apontada uma percentagem de 56,76% para 
congruência e 43,24% para incongruência. Foram encontradas diferenças 
significativas ao se comparar a congruência entre a escolha e vocação com 
o gênero dos participantes sendo que as mulheres apresentaram menor 
congruência entre a escolha e perfil vocacional quando analisado pelo Teste 
Qui-Quadrado (X²= 4, GL=1, P=0.037). Pode-se concluir que as inúmeras 
variáveis que influenciam o desenvolvimento sócio-cognitivo do jovem 
podem vir a se tornar agentes estressores para a escolha profissional. Novos 
estudos com amostras maiores e mais heterogêneas geograficamente são 
sugeridos a fim de obter mais evidências de validade quanto às variáveis 
estudadas.

268. DADOS GERAIS:

Ninguém Pode Ficar Parado»: Juventude, Trabalho e 
Projetos de vida

Autor: Ana Augusta Ravasco Moreira Maia

Nível: Mestrado

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Área de concentração: Psicologia Social 

Orientador: Deise Mancebo

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Jovens, Trabalho, Projeto de vida, Vida adulta.
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo estudar e discutir as maneiras pelas quais os 
jovens na atualidade vêm construindo trajetórias; narrativas e projetos de vida 
a partir das novas configurações assumidas pelo trabalho. Com a finalidade 
de atingir o objetivo proposto além do levantamento de referencial teórico-
bibliográfico foi realizada pesquisa de campo. O referencial teórico-bibliográfico 
foi desenvolvido em torno das três principais categorias que envolvem o tema 
e dos desdobramentos delas provenientes: cenário atual; trabalho e juventude. 
Nessa abordagem; tanto sujeito quanto subjetividade são compreendidos 
como produções culturais e sociais; modos de ser e de estar no mundo que 
emergem dentro de contextos históricos específicos. O trabalho é entendido 
como uma instância privilegiada de inserção social e; portanto; como categoria 
que contribui de modo central para as produções de subjetividade; possuindo 
fundamental papel para que os jovens possam construir projetos de vida que 
possibilitem o desenvolvimento de trajetórias e narrativas consistentes. Pelo 
caráter múltiplo e heterogêneo da juventude; foi realizado um recorte desse 
universo para a realização do trabalho de campo; participando deste jovens 
entre 21 e 26 anos pertencentes à classes médias e media alta; moradores do 
Rio de Janeiro que exercem função de estagiários em uma empresa nacional 
privada localizada no mesmo Estado. Foi utilizada metodologia qualitativa para 
a realização da pesquisa baseada em entrevistas individuais como instrumento 
de coleta de dados. A análise dos resultados seguiu pressupostos teórico-
metodológicos da análise de discurso. Os principais resultados mostraram que 
os projetos de vida dos jovens carregam em si muitas características inerentes ao 
contexto contemporâneo e às maneiras como o trabalho se configura: as ideias 
de flexibilidade; mudança; aceleração; movimento constante; abertura ao novo; 
entre outras. São projetos de vida múltiplos caracterizados pela mutabilidade; 
nos quais uma das poucas certezas que os guia é a de que ninguém pode ficar 
parado. As trajetórias são marcadas pelo movimento e pela lógica do “cada um 
por si” havendo um enorme comprometimento consigo mesmo. Os projetos 
possuem caráter individual; não sendo a eles integrados interesses coletivos. De 
um modo geral; pode-se observar que os projetos se mostram como tentativas 
de adaptação ao complexo cenário atual que parece facilitar a emergência de 
modos de ser e estar cada vez mais individualizados.

269. DADOS GERAIS: 

Autoconceito Vocacional e Desenvolvimento de Carreira: 
Percepções de Jovens Trabalhadores a Partir do Ingresso 
no Mundo do Trabalho



PRO
JETO

S D
E VID

A
 E PRO

FISSIO
N

A
L

335

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

Autor: Ângela Carina Paradiso

Nível: Mestrado

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Jorge Castellá Sarriera

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: jovens, adolescentes, trabalho, desenvolvimento 
profissional, orientação vocacional.

Resumo:
Esta dissertação buscou compreender o papel do trabalho nas transformações 
do autoconceito vocacional de jovens trabalhadores e na realização de tarefas 
do desenvolvimento de carreira do estágio de exploração segundo a teoria de 
Donald Super. A análise de conteúdo de entrevistas com 2 moças e 4 rapazes entre 
17 e 20 anos contemplou suas percepções gerais sobre o trabalho, experiências 
ocupacionais e autoconceito. As tarefas de desenvolvimento de carreira foram 
categorizadas por dois juízes e o índice de concordância estatística de Kappa 
foi de 87% (p<0,001). O trabalho favoreceu a transformação de elementos 
do autoconceito, o aprendizado de atitudes e habilidades sociais, mas pouco 
contribuiu nas escolhas profissionais. Significados e expectativas sobre o 
trabalho e aspectos do contexto foram fundamentais na compreensão do objeto 
de estudo. Ao final são apresentadas considerações sobre as implicações dos 
resultados na intervenção e em políticas de trabalho destinadas à juventude.

270. DADOS GERAIS:

Professores de cursos pré-vestibulares e a escolha 
profissional de seus alunos: um estudo na cidade de Maringá 
– PR

Autor: Patrícia Maria de Lima Freitas

Nível: Mestrado

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia
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Orientador: Dulce Helena Penna Soares

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Escolha profissional. Professores de cursinhos. Cursos pré-
vestibulares. Orientação profissional.

Resumo:
O objetivo do presente estudo é investigar a compreensão e participação 
dos professores de cursos pré-vestibulares sobre a escolha profissional de 
seus (suas) alunos(as), bem como identificar os fatores determinantes na 
escolha do aluno na concepção do professor; averiguar a compreensão dos 
professores em relação à escolha profissional do aluno; verificar a participação 
dos cursos pré-vestibulares no processo de escolha profissional do aluno e 
compreender o lugar que o professor ocupa nessa escolha. A relevância da 
pesquisa retrata a possibilidade de estudar a participação dos professores na 
escolha profissional de seus alunos, tendo em vista que estes poderão auxiliá-
los em seu processo. Atualmente, os professores de ensino médio e cursinhos 
apresentam uma preocupação maior em cumprir o conteúdo escolar, 
aspecto que dificulta a criação de um espaço de discussões com os alunos. 
Foram selecionados como sujeitos da pesquisa cinco professores e uma 
professora de cursinho da cidade de Maringá e região Noroeste do Paraná, 
com experiência profissional entre sete e dezesseis anos na área de docência. 
Os dados foram coletados por intermédio de uma entrevista semidirigida 
realizada com os professores. De posse desses dados, foram estabelecidas 
as categorias e subcategorias de análise: histórico pessoal e profissional, a 
compreensão sobre a escolha profissional do aluno e a função dos cursinhos 
na escolha do aluno na concepção dos professores. Os resultados obtidos 
revelam que os professores, ao falarem de si e de sua escolha, “se dão conta” de 
suas influências, conseguindo compreender a escolha do outro, isto é, de seu 
aluno. De acordo com a análise dos dados, a informação profissional é restrita 
aos alunos que buscam orientação junto aos professores nos corredores 
do cursinho, embora muitas vezes os professores não percebam, esta 
informação é associada ao conteúdo programático desenvolvido durante as 
aulas. Os professores relacionam a dificuldade de compreensão do processo 
de escolha profissional de seu aluno com a falta de contato interpessoal. 
Segundo eles, o aluno de cursinho não tem uma escolha propriamente dita 
por desconhecer os fatores determinantes que influenciam na escolha e 
por apresentar uma preocupação apenas com a formação, como tentativa 
de suprir as necessidades emergentes do mundo do trabalho. Durante a 
pesquisa, percebeu-se o engajamento dos professores, embora não haja 
consciência por parte deles e/ou associação de sua preocupação com a 
prática de Orientação Profissional. A presente pesquisa demonstrou que os 
cursinhos não participam e não se responsabilizam pela escolha profissional 
do aluno na concepção dos professores. Com base nestes resultados, tem-
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se como proposta propiciar a participação dos professores no processo de 
escolha profissional de seus alunos e fornecer subsídios teóricos e práticos 
para um futuro trabalho de orientação profissional nos cursinhos.

271. DADOS GERAIS:

Autoconhecimento e Informação Profissional: implicações 
para o processo de planejar a carreira de jovens universitários

Autor: Nadia Rocha Veriguine

Nível: Mestrado

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Dulce Helena Penna Soares

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: planejamento de carreira; autoconhecimento; informação 
profissional

Resumo:
Esta pesquisa tem como objetivo compreender as implicações do 
autoconhecimento e da informação profissional sobre o curso escolhido 
para o processo de planejar a carreira dos jovens universitários, alunos 
da disciplina de Orientação e Planejamento de Carreira da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Utilizou-se a abordagem qualitativa, e o 
instrumento para a coleta das informações foi a entrevista semiestruturada. 
Foram entrevistados sete jovens, cinco homens e duas mulheres, com idade 
entre 22 e 29 anos. As informações coletadas foram agrupadas segundo 
os temas: a disciplina, a carreira, o autoconhecimento e a informação 
profissional. Desses temas emergiram nove categorias de análise, a saber: 
(a) as expectativas em relação à disciplina; (b) a avaliação da disciplina; (c) as 
concepções de carreira e de planejamento de carreira; (d) a construção do 
planejamento de carreira; (e) o autoconhecimento; (f ) o autoconhecimento 
e o processo de planejar a carreira; (g) a inserção profissional; (h) a 
informação, a experiência profissional e o processo de planejar a carreira; 
e (i) a crítica à universidade. Planejar a carreira para esses jovens é pensar 
sobre a possível trajetória
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e escolher por uma determinada direção, de forma flexível e adaptável 
às necessidades pessoais e às condições de trabalho. Para decidir-se por 
um determinado rumo e encontrar realização pessoal na profissão, é 
preciso conhecer gostos, interesses e habilidades pessoais, assim como 
a realidade do mundo profissional. Logo, na opinião dos entrevistados, 
para planejar a carreira é importante ter autoconhecimento e também 
conhecer quais as demandas do mercado de trabalho. Considerando-
se a informação profissional apenas como o conhecimento teórico, 
advindo do curso de graduação, sobre as áreas de trabalho da profissão 
escolhida e as possibilidades de trabalho no mundo material, nesta 
pesquisa a informação profissional não se mostrou como um fator 
facilitador do processo de planejar a carreira. No lugar da informação, 
emergiu a experiência profissional. Os entrevistados que vivenciaram um 
maior número de atividades práticas da profissão que escolheram foram 
aqueles que apresentaram um planejamento de carreira mais coerente, 
mais adaptável às possíveis exigências do mundo do trabalho, com uma 
definição de escolhas profissionais, uma lista de prioridades, alternativas 
a possíveis problemas e um procedimento para uma constante auto-
análise. Enquanto o indivíduo que nunca vivenciou o fazer de seu curso 
universitário foi justamente aquele que apresentou mais dúvidas sobre 
seu futuro profissional. Considerando-se o autoconhecimento como as 
informações que uma pessoa possui sobre seu modo de ser, nesta pesquisa 
o conhecimento pessoal emergiu relacionado à experiência profissional e 
ao processo de planejar a carreira. Os jovens que se demonstraram mais 
seguros em relação à escolha de um futuro profissional e com maior 
capacidade de adaptação às possíveis exigências do mundo do trabalho 
foram aqueles que também vivenciaram o maior número de experiências 
práticas da profissão que escolheram e que demonstraram um maior 
conhecimento pessoal. Dessa forma, a experiência profissional gerou 
o descobrimento de características pessoais e favoreceu o processo de 
planejar a carreira.

272. DADOS GERAIS:

Escolha profissional de estudantes universitários em crise 
durante as fases intermediárias da formação acadêmica

Autor: Claudia Basso

Nível: Mestrado

Tema: Projetos de vida e profissional



PRO
JETO

S D
E VID

A
 E PRO

FISSIO
N

A
L

339

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Dulce Helena Penna Soares

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Identificação profissional, escolha profissional, crise 
estudantil.

Resumo:
Esta pesquisa teve por objetivos identificar a crise dos acadêmicos no período 
intermediário do curso, como ela é caracterizada e vivenciada, seus fatores 
desencadeadores e as possíveis estratégias para superá-la. A pesquisa foi de 
natureza qualitativa, e a técnica utilizada para a coleta das informações foi um 
Grupo Focal, formado por 10 estudantes entre a 4ª e a 6ª fases de diferentes 
cursos de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Os dados 
foram analisados através da análise de conteúdo. Por meio desse estudo, foi 
possível verificar que os estudantes estão passando por um momento de crise, 
caracterizada como uma dúvida generalizada em torno da escolha profissional. 
O desencadeamento dessa crise teve início, para alguns estudantes, ainda nas 
primeiras fases e para outros, no meio do curso, devido a diversos fatores, os 
quais foram identificados como internos e externos. Os fatores internos dizem 
respeito aos processos de identificação e não identificação com a profissão 
e a consequente desilusão e desidealização do curso. Os fatores externos 
estão relacionados às mudanças, adaptações e inadequações no contexto 
universitário (estrutura física e curricular, práticas de ensino e relacionamento 
interpessoal entre docentes e discentes), ao enfrentamento familiar (satisfação 
e o apoio ou não ao estudante), à relação estudo-trabalho e independência 
e a pressão do contexto social. A convergência e a vivência de todos esses 
fatores provocaram um estado de crise psicológica, identificada por desânimo, 
saturação, cansaço, estresse, falta de vontade, ansiedade, impaciência, irritação, 
nervosismo, impotência. Para amenizar essa situação, várias estratégias de ação 
foram destacadas pelo grupo, como concluir o curso e fazer uma formação em 
outra área, concluir e prestar o vestibular para outro curso ou solicitar retorno, 
trancar o curso e prestar novo vestibular ou buscar fazer disciplinas em outros 
cursos, intercâmbios e estágios. Mesmo assim, sentem medo e dúvida em 
tomar a decisão, pois não têm a certeza da futura escolha. Em síntese, esta crise 
provocou desequilibro e desajuste no processo de formação e identificação 
profissional, afetando a dimensão psicológica dos estudantes e também a 
evolução dos acontecimentos, cuja resolução requer uma escolha ajustada e 
madura.
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273. 273. DADOS GERAIS:

Sentidos do trabalho e sua relação com o projeto 
de vida de Universitários

Autor: Maria Sara de Lima Dias

Nível: Doutorado 

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: UFSC 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Dulce Helena Penna Soares

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: sentidos do trabalho; projeto de vida; universitários e 
mercado de trabalho.

Resumo:
A categoria trabalho está no próprio fundamento do ser social. A partir das 
transformações tecnológicas e produtivas e do fenômeno do desemprego em 
massa, o trabalho passou a ser tema central nos debates científicos. O objetivo 
desta tese foi compreender quais sentidos do trabalho se fazem presentes na 
construção do projeto de vida de um grupo de formandos de uma universidade 
pública. Pretendeu-se identificar as relações entre trabalho e projeto de vida, 
descrever os processos de planejamento de futuro e indicar como estes são 
traçados. Quais são suas percepções sobre as (im)possibilidades de futuro em um 
mercado de trabalho em como vivenciam a transição da universidade/trabalho 
em um contexto competitivo e excludente na busca de oportunidades. Utilizou-
se metodologia qualitativa e entrevistas semi-estruturadas voltadas sobre a 
temática do trabalho, transcritas e submetidas à análise do discurso, baseada no 
pensamento de Vygotski. Foram entrevistados 14 brasileiros, de ambos os sexos, 
com idades entre 22 e 28 anos, na condição de formandos (faltando um semestre 
letivo para se graduarem). A tese estrutura-se em seis partes: na primeira e 
segunda de caráter teórico, analisam-se a dinâmica dos sentidos, os referenciais 
que embasam os conceitos: sentidos do trabalho e projeto de vida. Na terceira 
parte as contradições da transição, e na quarta os procedimentos que nortearam 
a análise. Na quinta parte a discussão sobre os resultados obtidos, e na sexta as 
considerações finais. Preocupou-se em chamar a atenção para políticas públicas 
que atendam ao período de transição. O sentido do trabalho na sua relação com 
o projeto de vida aponta para a dependência estrutural da atividade profissional 
na subjetividade dos universitários. A construção de um projeto de vida se 
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estabelece na fragilidade ou incerteza do futuro, torna-se um projeto adiado, 
existe uma vida para o posterior. A expectativa do desemprego representa 
uma zona de conflito nos sentidos do trabalho, frente ao risco social de não 
inclusão configurando-se, portanto como um sentimento de vulnerabilidade. 
A busca constante de novos requisitos e qualificações para se inserir em um 
mercado indeterminado revelam um sujeito em constante sentimento de 
falta, reproduzindo a ideologia da qualificação. O discurso dos formandos 
nos remete a conhecer um lugar social do singular e do coletivo, sinalizando 
as amarras discursivas que responsabilizam o sujeito pelo desencontro entre 
a teoria ensinada e a prática exigida. Na relação dialética entre objetividade e 
subjetividade a mediação da palavra registra as fases transitórias das mudanças 
sociais. O formando tem suas ações presentificadas se utilizando de estratégias 
de sobrevivência cada vez mais transitórias. Frente aos pressupostos levantados 
foi possível a compreensão de que o discurso dos universitários é inseparável de 
uma proposta em se responder ao futuro, é decisivo re-significar a relação entre 
o sujeito e o trabalho, onde a possibilidade da alteridade esteja presente.

274. DADOS GERAIS:

Relação entre Indecisão Profissional e Características de 
Personalidade

Autor: Denise da Fonseca Martins 

Nível: Mestrado

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: USF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Profa. Dra. Ana Paula Porto Noronha

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: indecisão profissional, personalidade, orientação 
profissional, avaliação psicológica

Resumo:

A Orientação Profissional (OP) tem como propósito fornecer um conjunto de 
informações sobre as características psicológicas dos sujeitos, com intuito de 
auxiliar o adolescente no que se refere às dificuldades enfrentadas na escolha 
profissional. Sob essa perspectiva, a Psicologia contribui com instrumentos de 
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avaliação psicológica designados para gerar hipóteses e inferências que auxiliam 
a escolha saudável e ajustada. No Brasil, ainda existem poucos estudos que 
visem avaliar construtos que tenham relação com a OP, bem como compreender 
os motivos que levam o indivíduo à indecisão profissional e quais características 
de personalidade contribuem para isso. Assim, o presente estudo teve como 
objetivo identificar as relações entre a indecisão profissional e as características 
de personalidade de estudantes do Ensino Médio. Participaram da pesquisa 186 
estudantes das três séries do Ensino Médio de quatro escolas, duas particulares 
e duas públicas, com idades entre 14 e 18 anos (Média 15,93; DP=0,92), sendo 
43,5% do sexo masculino e 56,5% do sexo feminino. Os instrumentos utilizados 
foram o Inventário de Levantamento das Dificuldades da Decisão Profissional 
(IDDP) e a Bateria Fatorial de Personalidade (BFP), aplicados coletivamente em 
sala de aula. Por meio do teste t de Student verificou-se que os alunos das escolas 
particulares possuíam imaturidade para escolha, com escores siignificativos no 
fator Neuroticismo. Em relação ao sexo, os homens demonstraram ser mais 
imaturos, além de possuírem conflitos com pessoas significativas. No que 
tange à idade e as séries do Ensino Médio, houve diferença significativa para 
imaturidade para escolha e os fatores Socialização e Neuroticismo. A correlação 
de Pearson, entre IDDP e BFP apresentou associações, em sua maioria, positivas 
e significativas para os quatro fatores do IDDP e os fatores Neuroticismo, 
Extroversão, Socialização e Realização do BFP. Os fatores dos dois instrumentos 
permitiram agregar informações sobre características de personalidade que 
podem contribuir para a indecisão profissional, possibilitando o estabelecimento 
de perfis. Assim, o uso de instrumentos psicológicos que empreguem o modelo 
dos Cinco Grandes Fatores da personalidade, pode contribuir com a prática de 
OP. Acredita-se que os elementos que essa investigação trouxe, possam ser uma 
ferramenta útil para orientadores profissionais, especialmente no que se refere à 
integração de informações advindas de instrumentos distintos.

275. DADOS GERAIS:

Maturidade para a escolha da carreira em adolescentes de 
um serviço de orientação profissional

Autor: Maria Luiza Junqueira 

Nível: Mestrado

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia
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Orientador: Lucy Leal Melo Silva

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Avaliação de Resultados, EMEP, Maturidade para a escolha 
da carreira, Maturidade Vocacional, Orientação Vocacional

Resumo:
Uma das tarefas mais importantes do desenvolvimento pessoal, na adolescência 
e início da idade adulta, é a escolha de uma carreira. A fim de tomar uma 
decisão informada e autônoma, espera-se que a pessoa tenha um certo nível 
de maturidade. Com perspectiva desenvolvimentista, este estudo objetiva 
avaliar a maturidade para a escolha da carreira em adolescentes usuários de 
um serviço-escola de orientação profissional. Mais especificamente, este estudo 
visa: (a) descrever o perfil sociodemográfico dos clientes; (b) descrever o nível 
de maturidade; (c) verificar se o nível de maturidade varia de acordo com as 
características sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade, escola pública ou 
privada e nível de escolaridade dos pais), com a modalidade de atendimento e 
a permanência no serviço de atendimento; (d) avaliar a evolução da maturidade 
dos usuários do serviço após a conclusão atendimento e (e) comparar o nível 
de maturidade dos clientes que concluíram o atendimento com o dos que não 
concluíram. Os dados originam-se dos registros das intervenções com 748 clientes, 
com idades entre 14 e 21 anos, realizadas no Serviço de Orientação Profissional 
de uma universidade pública no Estado de São Paulo, Brasil, no período de 2001 
a 2006. O corpus de análise consiste em informações dos seguintes documentos: 
Registro da entrevista de triagem, Resumo do atendimento e Escala de 
Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP). A análise dos dados foi realizada 
por meio de procedimentos estatísticos: análises descritivas, testes de hipóteses, 
modelo linear de efeitos mistos e construção de valores percentis para a amostra. 
A caracterização sociodemográfica dos clientes mostra a predominância de 
participantes do sexo feminino (69,39%), de alunos da terceira série do Ensino 
Médio (55,21%) e provenientes de escolas privadas (65,64%). Do total de usuários, 
74,33% concluíram o atendimento e 89,71% participaram do atendimento em 
grupo. Os filhos de pais que concluíram o Ensino Superior prevalecem (56,70%), 
seguidos por aqueles cujos pais concluíram o Ensino Médio (31,80%). A maioria 
dos sujeitos classificou-se com nível de maturidade abaixo de médio na escala 
total (62,9%) e em três subescalas: determinação (70,99%), autoconhecimento 
(60,03%) e conhecimento da realidade (59,89%). Houve variações apontando 
nível médio de maturidade para as subescalas responsabilidade (50,67%) 
e independência (54,95%). A comparação da maturidade antes e depois 
da intervenção, com 492 adolescentes, mostrou evolução com resultados 
estatisticamente significativos para a maturidade total e subescalas (p <0,001) 
na amostra total, com exceção do sexo masculino na subescala responsabilidade 
e dos filhos de pais sem escolaridade formal nas subescalas responsabilidade 
e independência. Destacam-se resultados estatisticamente significativos na 
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evolução da maturidade total, favoráveis ao sexo feminino e aos clientes que 
foram atendidos na modalidade individual. Os alunos de escolas particulares 
destacaram-se no conhecimento da realidade e os clientes que não concluíram 
a intervenção destacaram-se na subescala determinação, no início do processo. 
Os resultados mostram que a intervenção vocacional/profissional favoreceu o 
desenvolvimento da maturidade para a escolha da profissão. Este estudo espera 
contribuir para aprofundar a compreensão sobre o construto maturidade para 
a escolha da carreira e para a produção do conhecimento em avaliação de 
resultados de intervenções no domínio da Orientação Vocacional/Profissional.

276. DADOS GERAIS:

Maturidade para escolha e experiência profissional na 
adolescência

Autor: Camila de Toledo Corlatti 

Nível: Mestrado

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sonia Regina Pasian

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Maturidade; Experiência Profissional; Orientação 
Profissional;

Adolescentes; Escolha Profissional; Avaliação Psicológica.

Resumo:
As transformações no mundo do trabalho exercem influências sobre o processo 
de escolha profissional, considerado uma das tarefas de construção da identidade 
do adolescente. Neste processo, a Orientação Profissional (OP) pode facilitar a 
clarificação de interesses do indivíduo e, segundo referencial desenvolvimentista, 
estimular a aquisição da maturidade para a escolha profissional. Os instrumentos 
de avaliação psicológica, com destaque para a Escala de Maturidade para a 
Escolha Profissional (EMEP), auxiliam este processo. O presente trabalho teve 
por objetivo examinar o nível de maturidade para a escolha profissional em 
adolescentes de Ribeirão Preto (SP), analisando-se possível associação com a 
experiência profissional prévia e com o sexo a partir dos resultados da EMEP. 
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Para tanto, foram examinados coletivamente, por meio de Questionário de 
Histórico de Vida (QHV) e da EMEP, 773 estudantes do terceiro ano do ensino 
médio público de Ribeirão Preto (SP), distribuídos em dois grupos: G1 (n = 250) 
estudantes com experiência profissional (sendo 132 do sexo feminino e 118 do 
sexo masculino) e G2 (n = 523) estudantes sem experiência profissional (sendo 
330 do sexo feminino e 193 do sexo masculino). Os resultados médios da EMEP 
foram comparados estatisticamente (Teste t de Student, (p ≤ 0,05). Não foram 
detectadas diferenças estatisticamente significativas entre os resultados de 
G1 e G2 no nível de maturidade global para a escolha profissional e também 
nas subescalas da EMEP. A comparação dos resultados médios da EMEP entre 
os sexos identificou diferença estatisticamente significativa nas subescalas 
Responsabilidade e Independência, sugerindo maior preocupação e autonomia 
das jovens do sexo feminino em relação à escolha. Ainda foi identificada 
diferença em função do sexo na subescala Conhecimento da Realidade Sócio- 
Profissional, com indícios de que os jovens do sexo masculino apresentam maior 
conhecimento do mercado de trabalho e das profissões. O presente estudo não 
identificou diferenças significativas no índice de maturidade total de moças 
e rapazes. Foi realizada ainda uma comparação da maturidade para escolha 
profissional em relação ao nível econômico, à idade e ao nível de escolaridade 
dos pais. Para este propósito realizou-se a análise de variância (ANOVA) dos 
resultados (p ≤ 0,05). Os resultados apontaram inexistirem diferenças quanto à 
idade e ao nível de escolaridade dos pais, na escala total e principais subescalas 
da EMEP, mas sugeriram que os filhos de pais com ensino superior apresentam-se 
mais independentes que os filhos de pais com ensino médio. Foram identificadas 
diferenças quanto ao nível econômico, sugerindo maior maturidade nos 
adolescentes de nível econômico mais alto, tanto na maturidade total quanto 
nas subescalas Determinação e Conhecimento da Realidade Profissional. Estes 
resultados, quando comparados às normas disponíveis na literatura, foram 
sugestivos de similaridade de desempenho destes adolescentes em relação 
ao padrão esperado, independentemente das demais variáveis estudadas. As 
análises dos resultados deste trabalho poderão auxiliar na compreensão de 
variáveis implícitas nos processos de escolha profissional e das particularidades 
entre os sexos. Além disso, poderá favorecer a reflexão acerca dos reais objetivos 
dos adolescentes que se inserem no mercado de trabalho e da qualidade das 
tarefas executadas.

277. DADOS GERAIS:

Orientação de pais com filhos em processo de escolha 
profissional: uma intervenção em grupo operativo
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Autor: Fabiana Hilario de Almeida 

Nível: Mestrado

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lucy Leal Melo Silva

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Escolha profissional, Grupo Operativo. Orientação de pais

Resumo:
Considerando o papel e a influência que os pais exercem no desenvolvimento 
vocacional de seus filhos, o objetivo deste estudo foi analisar um procedimento 
de intervenção psicológica realizada com pais, cujos filhos adolescentes se 
encontravam em processo de escolha profissional. Os objetivos específicos 
propuseram-se a analisar o processo de intervenção grupal e investigar as 
percepções dos pais em relação ao processo de escolha profissional dos filhos 
e ao papel que desempenhavam nesse processo. Para isto, foram organizados 
o Grupo de Orientação de Pais e o Grupo Controle, com pais de jovens em 
atendimento no Serviço de Orientação Profissional do Centro de Pesquisa e 
Psicologia Aplicada, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto, USP. Foi aplicado nos dois grupos um questionário com questões abertas 
e fechadas. Realizou-se uma intervenção psicológica grupal com o Grupo de 
Orientação de Pais (n=22, 15 mães, 7 pais), com base no referencial teórico-
metodológico de Grupo Operativo de Pichon-Rivière, coordenada pela psicóloga-
pesquisadora e com colaboração de observadores realizando os registros das 
sessões. Ao todo foram oito sessões grupais, com periodicidade semanal, de uma 
hora e meia de duração e uma sessão individual, ao término do processo. Após 
a intervenção, o questionário foi novamente aplicado nos dois grupos. Os dados 
quantitativos, referentes às questões fechadas do questionário, foram tratados 
pela estatística descritiva; e a comparação dos resultados (pré x pós-intervenção) 
e a comparação entre os grupos (Intervenção x Controle), por meio da estatística 
inferencial não-paramétrica. As respostas às questões abertas do questionário 
foram categorizadas com base na Análise de Conteúdo de Bardin e os dados 
referentes às sessões grupais foram analisados por meio do referencial de Grupo 
Operativo. Os dados foram articulados com base nos referenciais psicanalíticos de 
Pichon-Rivière e Bohoslavsky. Os resultados indicaram que os pais-participantes 
atribuíam grande importância à formação educacional de seus filhos, realizando 
investimentos para que estes escolhessem a profissão e ingressassem no 
Ensino Superior, explicitando grandes expectativas para o futuro profissional 
dos jovens. Observou-se que a intervenção grupal contribuiu para que os pais 
revelassem conflitos e contradições quanto a posturas que mantinham junto aos 
filhos. Assim, muitos evidenciaram grande ambivalência de sentimentos frente 
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ao processo de amadurecimento dos jovens, revelando o desejo de postergar 
a separação pais e filhos. Observou-se que vários participantes apresentavam 
dificuldades para assumir a influência que exerciam sobre os filhos em relação 
ao processo da escolha da carreira; e, também, para se posicionar possibilitando 
diálogos e situações que facilitassem o desenvolvimento vocacional dos jovens. 
Evidenciou-se que a técnica em Grupo Operativo favoreceu aos pais o contato 
com situações que se mantinham latentes, bem como um maior conhecimento 
de seus sentimentos e assunção de papéis junto aos filhos. Considera-se que 
foram possibilitadas condições para mudanças na relação com os jovens, no que 
concerne ao processo de escolha profissional destes.

278. DADOS GERAIS:

Construção de projetos profissionais e redução da 
vulnerabilidade social: subsídios para políticas públicas de 
orientação profissional no ensino médio

Autor: Fabiano Fonseca da Silva

Nível: Doutorado 

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Vera Silvia Facciolla Paiva

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Construcionismo social, Ensino médio, Escolha profissional, 
Orientação vocacional, Política educacional, Políticas públicas

Resumo:
O tema da Orientação Profissional como política pública na escola secundária 
está sendo intensamente discutindo nos Estados Unidos, na Europa e em outros 
países. No Brasil, porém, não há propostas bem sucedidas neste campo, mas a 
ênfase do ensino médio na formação para o trabalho pode apontar a importância 
de programas de orientação que auxiliem o jovem a construir projetos 
profissionais que diminuam sua vulnerabilidade psicossocial. O objetivo dessa 
pesquisa foi investigar como a escola pública de ensino médio auxilia o aluno 
na construção dos projetos profissionais e como as categorias de cor da pele e 
gênero interferem na construção destes projetos, além de oferecer indicativos 
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para políticas públicas na área. A pesquisa foi realizada em duas escolas públicas 
de ensino médio. Uma das escolas localizada em um bairro de classe média na 
cidade de São Paulo, em que se realizou: uma entrevista em profundidade com 
o coordenador pedagógico do ensino médio; um grupo focal com 6 professores; 
aplicação de questionário a 260 questionários alunos do terceiro ano do 
ensino médio do período da manhã. A outra escola fica na periferia de Osasco, 
município da Grande São Paulo, nessa escola a pesquisa consistiu de: uma 
entrevista utilizando a estratégia de cena com a coordenadora pedagógica do 
ensino médio, duas entrevistas em grupo utilizando a cena, uma delas com 14 
alunos do 3º ano do ensino médio noturno e outra com 2 professores do ensino 
médio; aplicação de 36 questionários em alunos do ensino médio noturno. A 
análise dos dados da pesquisa indica que os alunos da escola da periferia de 
Osasco estão mais sujeitos à vulnerabilidade psicossocial, não se colocando 
como sujeito de direitos e expostos à violência do bairro onde moram, a maioria 
trabalha e o projeto profissional se organiza a partir do trabalho. Quanto à escola 
de São Paulo os alunos pretendem ingressar no ensino superior, a maioria não 
trabalha e o projeto profissional se organiza a partir da educação. Os programas 
de orientação profissional podem auxiliar o jovem a constituir-se como sujeito 
de sua escolha, assumindo um papel ativo na construção de seus projetos de 
futuro e diminuindo a vulnerabilidade psicossocial ao desemprego, subemprego 
ou atividades como o tráfico de drogas ou roubo. Foram discutidos três temas 
para um programa de política pública em orientação profissional: criação de 
programas de orientação profissional na escola pública; estratégias para levar 
informação profissional, principalmente aos alunos de periferia; centros de 
orientação profissional a quem os alunos e as escolas possam recorrer. Além 
disso é importante que a orientação profissional seja articulada a outras ações 
de políticas públicas na área de educação e trabalho.

279. DADOS GERAIS:

Os vínculos e a construção de projetos profissionais de 
jovens inseridos em um programa social

Autor: Claudia Sampaio Tavares

Nível: Doutorado 

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Social

Orientador: Yvette Piha Lehman
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Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Educação, Formação profissional, Jovens, Políticas 
públicas, Programas sociais

Resumo:
As políticas públicas de juventude vêm procurando lidar com a questão do 
desemprego, e com a preparação da população mais vulnerável para o mercado 
de trabalho. Algumas destas políticas têm como princípio o adiamento da 
entrada dos jovens de baixa renda no mercado de trabalho, acompanhadas de 
transferência de renda, bem como retorno ao processo educativo para que os 
mesmos possam obter uma maior qualificação social e profissional. No âmbito 
deste programa de juventude, as propostas sócio-educativas, além da formação 
profissional, colocam os jovens em contato com experiências prioritariamente 
grupais onde são protagonistas de ações voltadas ao interesse público. Outras 
são relacionadas a atividades culturais ou sociais. Esta tese tem a intenção de 
compreender a relação entra a formação de vínculos sociais e a construção 
de projetos profissionais no âmbito de uma política pública governamental 
de jovens trabalhadores do município de Guarulhos. A presente pesquisa 
constituiu-se de entrevistas em profundidade na modalidade de narrativa 
biográfica, de seis jovens que concluíram o Programa Oportunidade ao Jovem 
entre 2004 e 2010. A partir da análise das narrativas observa-se como os vínculos 
sociais estabelecidos no processo educativo funcionam como suporte de 
representações psíquicas positivas de si, permitindo a construção de projetos 
profissionais, aumentando as perspectivas dos jovens frente às vulnerabilidades 
sociais.

280. DADOS GERAIS:

Sobre a participação da vivência profissional dos pais na 
construção do projeto profissional dos filhos: um estudo 
exploratório

Autor: Cecilia Helena Gonçalves Ramos Vardi

Nível: Mestrado

Tema: Projetos de vida e profissional

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Social
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Orientador: Yvette Piha Lehman

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Escolha profissional, Identidade profissional, Orientação 
vocacional, Psicologia social, Relações familiares

Resumo:
A questão que orienta esse estudo se insere no contexto da orientação 
profissional que busca ocupar-se da pessoa que traz conflitos frente às suas 
escolhas de carreira e não dos conflitos em si. Aqueles que buscam por orientação 
em suas carreiras aqui considerados são jovens que na sua maioria almejam a 
entrada no mundo do trabalho através da porta do curso superior, e adultos 
vivendo momentos de crise em suas carreiras e necessidade de reconstrução 
de caminhos e também de estranhamentos com relação aos novos rumos 
que o contexto de trabalho vem assumindo. A lógica das relações de trabalho 
vem sofrendo alterações nos últimos trinta anos, como o escasseamento de 
contratos de trabalho formal, o aumento da oferta de mão de obra, as mudanças 
de cultura nas organizações, fruto de fusões ou aquisições por outras empresas, 
entre outras. A questão que se colocou, portanto, foi de como seriam afetados 
os adultos mais representativos de uma família nos grupos selecionados para 
esse estudo, os pais pelas mudanças da realidade das relações de trabalho por 
eles vivenciadas e a transmissão dessas vivências dentro do seio familiar. O 
objetivo deste trabalho, como um estudo exploratório, foi buscar subsídios que 
permitissem amparar a hipótese percebida empiricamente da existência de uma 
inter-relação entre a maneira como o adulto que trabalha enfrenta os desafios 
impostos pelo mundo do trabalho e o processo de escolha profissional do seu 
filho jovem, em fase de entrada nos cursos superiores. Para tal, foram delimitados 
alguns fatores que afetam diretamente a abrangência do fenômeno estudado. A 
família considerada foi a família de classe média, com seus valores, expectativas, 
participação social e projetos de futuro. As famílias observadas são compostas 
por pais casados morando junto com os filhos. Os pais são ambos profissionais 
ativos em suas áreas de trabalho, tendo grau de formação superior. Os filhos são 
estudantes egressantes de escolas particulares que buscam um curso superior. 
Foram entrevistadas quatro tríades familiares pai, mãe e filho que escolhe uma 
profissão e analisados os seus discursos com relação às dificuldades e estratégias 
de enfrentamento perpetradas pelos pais e expectativas e projeções no futuro 
elaboradas pelos filhos. Foram constatadas convergências nos discursos 
familiares de pais e filhos, no que concerne às dificuldades e estratégias de 
enfrentamento dos desafios vividos pelos pais e a possibilidade de elaboração 
de projetos de carreira dos filhos. Os modelos de carreira construídos pelos pais 
também tiveram correlação com as fantasias de futuro profissionais dos filhos. 
Assim, concluiu-se que, no âmbito do grupo social estudado, existe inter-relação 
entre a vivência profissional dos pais e o projeto profissional dos filhos.
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281. DADOS GERAIS:

Projetos de vida na adolescência: um estudo na área de 
ética e da moralidade.

Autor: Fernanda Helena de Freitas Miranda

Nível: Mestrado

Tema: Projetos de vida e profissionais 

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Heloisa Moulin de Alencar

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: juízo moral; ética; projetos de vida; adolescência.

Resumo:
Esta pesquisa consiste em um estudo no campo da ética e da moralidade, 
e buscou investigar a existência de projetos de vida em adolescentes, 
identificando o lugar do outro nestes projetos. Foram analisados os projetos 
citados pelos participantes de maneira espontânea. Participaram do presente 
trabalho 24 adolescentes com idade entre 15 e 20 anos, igualmente divididos 
em relação ao sexo e classe social (média e baixa). Foram realizadas entrevistas 
individuais semi-estruturadas utilizando o método clínico proposto por Piaget 
(1926-s.d.;1932/1994). Os resultados obtidos permitem verificar que todos 
os adolescentes apresentaram estabelecimento de projetos de vida. Entre 
os principais resultados, foi encontrado o total de 87 planos divididos em 
cinco categorias: 1) Bens Materiais, 2) Relacionamentos Afetivos, 3) Atividade 
Profissional, 4) Formação Acadêmica e 5) Outros Projetos. Cada justificativa dos 
motivos pelos quais esses projetos foram mencionados foi considerada, como 
Conectada ou Desconectada, termos que designaram a relação que se estabelece 
com a existência de um outro no projeto de vida. Foram denominados projetos 
Conectados, aqueles que incluíram outras pessoas, grupos ou instituições, em 
papeis de protagonismo. Em outras palavras, reservavam ao outro um lugar 
central. Por outro lado, os projetos de vida chamados de Desconectados, foram 
aqueles que, tanto não consideraram a existência de outras pessoas, grupos 
ou instituições, em seu estabelecimento, quanto os que mencionaram o outro, 
mas em um lugar secundário, onde este foi visto como um meio para que o 
projeto de vida fosse atingido. Do total de 87 justificativas dos projetos, 52% 
eram Conectadas e 48% Desconectadas. O fato de haver planos de vida com 
justificativas categorizadas como Conectadas e Desconectadas pode significar 
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que os valores morais e éticos que permitem a boa convivência em sociedade 
ainda permeiam parte dos projetos de vida dos adolescentes, mas não sua 
totalidade.
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PSICOPATOLOGIA

282. DADOS GERAIS:

Desamparo e intensidades em ato na adolescência: riscos 
ao devir 

Autor: Roberta Araújo Monteiro

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia 

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Monica Medeiros Kother

Ano da defesa: 2011

Palavras-Chave: contemporaneidade; adolescência; ato; escuta; 
psicanálise.

Resumo:
As chamadas novas patologias expressam dinâmicas que circunscrevem um 
tempo e que convocam os psicanalistas a se dedicarem à compreensão de 
temas que permitam delinear um entendimento. Isso inclui não só considerar 
a dinâmica própria de organizações psíquicas singulares como, também, levar 
em conta as particularidades do momento cultural e social da atualidade. 
Nesse contexto, a ocorrência de comportamentos de risco tais como adições, 
compulsões e delinquência remete a situações que denunciam aspectos 
preocupantes no cenário da adolescência na sociedade contemporânea. Este 
cenário de comportamentos auto e heterodestrutivos conduz ao objetivo central 
desta Dissertação: compreender as manifestações em ato na adolescência 
contemporânea. Foram elaboradas duas seções sobre o tema: uma teórica e 
outra empírica. A seção teórica propõe uma reflexão referente aos padecimentos 
adolescentes que têm nas manifestações em ato sua forma de expressão 
dominante. Para tal, foram retomadas as considerações psicanalíticas sobre 
o processo de constituição psíquica, a vivência da adolescência e a trajetória 
identitária na interface com as marcas da contemporaneidade. Entendeu-
se que o instrumental psicanalítico se constitui em uma sólida ferramenta 
para alcançar essa compreensão, dado o valor que presta à singularidade dos 
processos intrapsíquicos e intersubjetivos. Já, na seção empírica, por meio de 
uma pesquisa de cunho qualitativo, buscou-se compreender, a partir de estudos 
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de caso de adolescentes, as manifestações de dor psíquica via ato no cenário 
da adolescência contemporânea, a fim de favorecer uma posterior adesão a 
atendimento psicológico. Participaram três adolescentes com idades entre 14 
e 18 anos, que foram encaminhados para atendimento na clínica-escola da 
Faculdade de Psicologia da PUCRS e que evidenciaram, durante a etapa de 
triagem, comportamentos de risco (adições, compulsões ou delinquência). O 
adolescente, após ter assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), participou de uma série de quatro entrevistas abertas, gravadas em 
áudio, que, juntamente com uma ficha de dados sociodemográficos, constituiu 
o Estudo de Caso de cada participante. Também foi realizada uma entrevista com 
um responsável por cada adolescente, o qual também assinou o TCLE. A análise 
dos dados obtidos foi feita pelo método de Análise Interpretativa, proposto 
por Frederick Erickson. A partir dessa proposta, foram identificadas quatro 
asserções, as quais evidenciaram a presença de fragilidade psíquica, a ausência 
de perspectivas de vida, uma distorção dos aspectos típicos da adolescência 
e a potencialidade de criação de recursos psíquicos a partir da experiência de 
escuta para esses adolescentes. O estudo realizado constatou a possibilidade 
de que, no campo analítico, a dupla adolescente e analista possa resgatar a 
condição do jovem para ocupar um lugar distinto em sua história identificatória, 
explorando experiências que permitam a construção de recursos necessários 
para que a expressão de conflitivas não se restrinja à produção de atos. Assim, 
vê-se viabilizada a abertura de um espaço de escuta que abarque novas 
significações e recursos de metabolização para o sofrimento dos adolescentes 
na contemporaneidade.

283. DADOS GERAIS:

Avaliação de traços de psicopatia e abuso de drogas em 
uma amostra de adolescentes em conflito com a lei

Autor: Guinter Santana Luhring

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Gabriel Jose Chittó Gauer

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Psicologia; Psicologia Clínica; Psicopatia; Psicopatologia; 
Adolescentes; Violência.
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Resumo:
A violência é um problema que tem acompanhado a humanidade através dos 
tempos, pois faz parte da constituição humana. De gênese multifatorial pode 
estar relacionada a diversos fatores. Assim, todas as pessoas estão sujeitas 
a cometer atos violentos, basta que o potencial para tal seja estimulado. Os 
estudos demonstram que na maior parte dos episódios de violência, o uso de 
drogas pode tornar-se facilitador, ou mesmo motivador de ações violentas e 
criminosas. As drogas podem ser estímulos, motivos, respostas ou mediadoras 
de comportamentos. Neste estudo realizamos uma avaliação de traços 
psicopáticos de adolescentes infratores com o uso do Inventário de Psicopatia 
de Hare: Versão Jovens (PCL:YV) e relacionamos os escores obtidos com dados 
sócio- demográficos, história criminal e uso de substâncias. Para a análise dos 
dados foi utilizado o pacote estatístico SPSS 11.0. As comparações das médias 
dos escores obtidos no PCL:YV e das variáveis sócio-demográficas e uso de 
substâncias foram efetuadas com Análise de Variância (ANOVA), Correlação de 
Pearson, diagramas de dispersão, e teste t. Os resultados apontam que o maior 
consumo de substâncias quanto à frequência, diversidade de substâncias e 
idade de início estão relacionadas com a violência e traços psicopáticos.

284. DADOS GERAIS:

Transtorno de ansiedade generalizada em jovens de 18 a 
24 anos: prevalência, fatores associados, comorbidades e 
impacto na qualidade de vida

Autor: Luciano Dias de Mattos Souza

Nível: Doutorado

Tema: Psicopatologia

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Irani Iracema de Lima

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: ansiedade, prevalência, transtornos mentais, comorbidade, 
qualidade de vida
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Resumo:
A presente tese expõe três estudos referentes a aspectos epidemiológicos 
do transtorno de ansiedade generalizada (TAG). O primeiro estudo trata de 
uma revisão sistemática de literatura científica a respeito da prevalência do 
transtorno de ansiedade generalizada e seus fatores associados. A revisão dos 
artigos foi realizada nas bases de dados eletrônicas PUBMED, SCIELO, LILACS e 
ISI WEB OF SCIENCE através da estratégia: #1 “generalized anxiety disorder”; AND 
#2 “prevalence” OR “incidence” OR “cross-sectional” OR “cohort” OR “longitudinal” 
AND #3 “general population” OR “population-based” OR “community-based” 
OR “non-clinic”. Como resultado, o sexo feminino, a faixa etária entre 30 e 59 
anos, o baixo nível sócio econômico e não viver com companheiro mostram-se 
associados ao Transtorno de Ansiedade Generalizada. Os dados de prevalência 
do TAG apresentam diferenças e oscilações que podem refletir diferentes 
critérios e instrumentos de avaliação, bem como fatores socioculturais dos locais 
de realização dos estudos. Posteriormente, a teste contempla dois estudos 
empíricos. No primeiro, apresenta estudo epidemiológico sobre o TAG em uma 
etapa fundamental do ciclo vital (18 a 24 anos). Seus objetivos foram avaliar 
a prevalência do TAG, seus fatores associados e comorbidades mais comuns. 
Investigação transversal de base populacional com jovens de 18 a 24 anos de 
idade residentes na zona urbana de Pelotas, Rio Grande do Sul (Brasil), realizado 
no período de novembro de 2007 a junho de 2009. A seleção amostral foi 
realizada por conglomerados e contou com a participação de 1621 indivíduos. 
Estes responderam a um questionário com dados sócio-demográficos, uso de 
substâncias psicoativas, comportamentos de saúde, qualidade de vida, bem 
como a entrevista estruturada Mini Internacional Neuropsychiatric Interview 5.0 
(MINI) e o questionário de qualidade de vida Medical Outcomes Survey Short-
form General Health Survey (SF-36). A prevalência de TAG nos últimos seis meses 
foi 9,7%. Destes, 70,7% apresentaram algum dos transtornos psiquiátricos atuais 
aferidos pela MINI. As comorbidades mais encontradas foram com episódio 
depressivo maior e agorafobia. Após a análise ajustada, o sexo feminino (RP 1,89 
IC95% 1,32 a 2,71), o nível socioeconômico D ou E (RP 2,02 IC95% 1,25 a 3,28), 
a presença de alguma doença importante (RP 2,49 IC95% 1,69 a 3,69), fazer ou 
ter feito tratamento psicológico e/ou psiquiátrico (RP 2,75 IC95% 1,85 a 4,09), o 
histórico familiar de transtorno psiquiátrico (RP 1,87 IC95% 1,33 a 2,63), o consumo 
de tabaco (RP1,90 IC95% 1,35 a 2,68) e drogas ilícitas (RP 2,62 IC95% 1,74 a 3,94) 
nos últimos três meses estiveram significativamente associados ao TAG. No que 
se refere à qualidade de vida, os escores dos oito domínios de qualidade de 
vida no TAG foram significativamente inferiores na comparação com indivíduos 
sem transtornos psiquiátricos. Posteriormente, o terceiro estudo, visou avaliar o 
impacto do TAG nos níveis de qualidade de vida destes jovens. Os jovens com 
TAG apresentaram escores de qualidade de vida que não diferem de indivíduos 
com outro(s) transtorno(s) psiquiátrico(s) na maioria dos domínios. O TAG puro 
apresenta prejuízo significativo nos domínios Vitalidade, Funcionamento social, 
aspecto emocional e Saúde mental quando comparado com a população sem 
transtornos psiquiátricos. Não houve diferença significativa dos escores de 
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qualidade de vida entre indivíduos que apresentam o TAG com comorbidade de 
transtornos de humor e jovens diagnosticados com TAG e outro(s) transtorno(s) 
ansioso(s). Conclui-se que o TAG atinge uma proporção considerável de jovens 
e, para a maioria destes, existe a comorbidade de transtornos psiquiátricos, 
assim como apresenta prejuízo significativo na qualidade de vida de jovens, 
independente da presença de comorbidades.

285. DADOS GERAIS: 

Acting Out em um grupo de adolescentes: um estudo 
psicanalítico 

Autor: Valéria Cristina Pereira Verzignasse

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Antonios Terzis

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: passagem ao ato, psicanálise, adolescentes, grupos, 
atuações.

Resumo:
O presente estudo teve como finalidade compreender psicanaliticamente as 
atuações de um grupo de adolescentes. O objetivo foi verificar se a técnica de 
“grupo de diagnóstico” aplicado em adolescentes é eficaz para sensibilizá-los 
aos fenômenos do acting out e se possibilita a busca de meios apropriados para 
compreender essas atuações que se implantam no grupo. O método escolhido 
foi “psicanálise aplicada”, que visa fins práticos. Participaram da pesquisa seis 
adolescentes, com idades de 13-14 anos, de ambos os sexos. A técnica utilizada 
foi o “grupo de diagnóstico”. Foram realizados dez encontros, com duração de 
uma hora e trinta minutos. Para a análise do material coletado foi adotada a 
técnica de “Análise de Conteúdo”, proposta por Mathieu (1967), e interpretada de 
acordo com o referencial psicanalítico e grupanalítico. Este estudo possibilitou 
entendermos o acting out enquanto um processo primitivo, que usa de 
mecanismos de defesa arcaicos, como projeção, dissociação, negação, cisão. O 
acting no grupo de adolescentes surgiu através de duas formas. A primeira em 
forma de comunicação e a segunda enquanto um ataque ao vínculo grupal. No 
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decorrer dos encontros, as atuações foram diminuindo, o que nos fez pensar 
na importância do grupo para esses adolescentes. Concluímos que o grupo de 
adolescentes atuou em níveis afetivos e os participantes passaram por diversas 
situações de sensibilização. A natureza das linguagens utilizadas foi mais 
simbólicas, emocional e gestual. Desenvolveu-se uma atmosfera de cooperação 
entre colegas-adolescentes, favorecendo as evoluções individuais. Foi notável 
que a técnica de grupo praticada nesta pesquisa constituiu-se num instrumento 
eficaz para estudar o fenômeno do acting out do adolescente no grupo.

286. DADOS GERAIS: 

 Os caminhos da depressão e sua cartografia na adolescência 
e início da adultez 

Autor: Rosemarie Elizabeth de Abreu

Nível: Mestrado 

Tema: Psicopatologia 

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Antonios Terzis

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: depressão maior, adulto jovem, consulta terapêutica, 
Holding, DSM-IV.

Resumo:
O presente estudo investigou a determinação de vários problemas 
pssicossociais e ambientais (eixo DSM-IV revisado) na incidência da 
depressão maior (eixo I), em mulheres jovens com idades entre 16 e 25 
anos, atendidas no ambulatório de psiquiatria da Universidade Estadual 
de Londrina, UEL. Na primeira etapa desta pesquisa, foram analisados 
prontuários médicos de modo descritivo. Na segunda etapa, foram 
selecionadas 32 pacientes com depressão maior, e que foram previamente 
submetidas à entrevista clínica estruturada (Scid-I versão clínica) e eixo IV do 
DSM-IV (problemas pssicossociais e ambientais), para inclusão no estudo. 
Na etapa final, foi realizada a consulta terapêutica em grupo, realizada 
somente em 04 pacientes. Os resultados enfatizaram a importância da 
integração em uma pesquisa colaborativa, bem como a existência de 
um ambiente de “holding”, através do espaço transicional oferecido com 
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perspectivas de continuidade deste atendimento em grupo, tendo como 
expectativa a cura da depressão.

287. DADOS GERAIS:

Da trama familiar à escuta do sujeito na clínica psicanalítica 
da adolescência

Autor: Alessandra Balaban

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Manoel Tosta Berlinck

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: adolescência, crise, trama familiar, psicanálise

Resumo:
Esta dissertação focaliza a clínica da adolescência a partir de prática por mim 
conduzida em uma instituição pública, o Centro de Referência da Infância e 
Adolescência – CRIA. À semelhança da atividade clínica com adolescentes 
empreendida em outros settings, em tal prática, muitos discursos rodam o 
clínico. Pais, professores, conselheiros tutelares e pareceres médicos são as vozes 
costumeiras que fazem parte da busca de atendimento aos adolescentes, bem 
como do desenrolar do próprio atendimento. Seja em coro ou individualmente, 
estas vozes demandam uma solução para as manifestações do adolescente. 
Frente a tal emaranhado, cabe ao clínico escutar o que o adolescente tem a 
dizer sobre o que dizem dele. Assim, o desafio enfrentado pelo profissional diz 
respeito à falta de clareza na demarcação de quem é o portador do sofrimento. 
Nesta dissertação, foi assumida a postura de que a crise do adolescente está 
atrelada a um intenso trabalho psíquico operado pelo adolescente para fazer 
a passagem da família para o laço social. Este trabalho psíquico é muitas vezes 
impedido por uma solução de compromisso formada entre pais e filhos, que 
mereceu a nossa atenção. O trabalho analítico favorece o surgimento de uma 
crise que é diferente daquela enunciada pelos pais, quando o adolescente faz 
um questionamento da posição ocupada diante de seus Outros primordiais. 
Tal trabalho aponta para uma reformulação da posição assumida na infância. 
Ancorada na psicopatologia fundamental e na psicanálise, a dissertação tem 
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como eixo condutor as produções freudianas acerca da puberdade, bem como 
a contribuição de autores mais contemporâneos que abordam a adolescência.

288. DADOS GERAIS:

Do virtual ao real: um estudo psicanalítico sobre anorexia, 
bulimia e as relações familiares

Autor: Kelly Cristina Arrigatto Gonçalves

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Renato Mezan

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: anorexia, bulimia, internet, transtorno alimentar.

Resumo:
Uma pesquisa sobre anorexia e bulimia, que teve início no mundo virtual e 
acabou transbordando para o real constitui o verdadeiro resumo do que a 
presente dissertação de mestrado apresenta. A pesquisa teve início através 
do site de relacionamento Orkut, onde busquei comunidades virtuais de 
anoréxicas e bulímicas, e as convidei a participar de uma entrevista pelo MSN. 
Ao entrevistar as jovens com transtornos alimentares, tentei manter o foco na 
relação entre a etiologia dos transtornos alimentares e as relações familiares. Aos 
poucos, coletei um amplo número de entrevistas, tanto de anoréxicas quanto 
de bulímicas. Ao mesmo tempo em que pesquisava pela internet, comecei a 
frequentar uma instituição que oferece tratamento psicanalítico para jovens 
com anorexia e bulimia, o CEPPAN, Centro de Estudos e Pesquisas em Psicanálise 
da Anorexia e Bulimia. Através do CEPPAN e também da internet acabei tendo 
experiência clínica com casos de anorexia e bulimia. Portanto, o resultado foi 
uma pesquisa que misturou experiência clínica com uma análise estatística 
cuidadosa dos dados coletados através da internet. A pesquisa teve sucesso ao 
confirmar algumas das principais hipóteses da psicanálise sobre os transtornos 
alimentares e propor um novo dado, que é a alta prevalência de anorexia e 
bulimia entre o que chamei de primeira filha do casal, isto é, a primeira mulher 
que nasce, independentemente da presença ou não de irmãos.
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289. 289. DADOS GERAIS:

Compulsão alimentar na adolescência: uma abordagem 
junguiana - um estudo sobre a dinâmica psíquica através 
do método de Rorschach

Autor: Raquel de Queiroz Bárbara

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Durval Luiz de Faria

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: adolescência, compulsão alimentar, método de Rorschach, 
psicologia analítica 

Resumo:
A obesidade e as dificuldades envolvendo a alimentação podem ser 
consideradas, na sociedade atual, como uma pandemia. Há um subgrupo de 
indivíduos que possuem padrões inadequados de alimentação e que, portanto, 
sofrem de transtornos alimentares. Dentro dessa categoria, existem aqueles que 
sofrem de Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica. Muitas vezes o inicio 
dos sintomas aparece ou na infância ou na adolescência. Essa pesquisa dedica-
se à investigação da dinâmica psíquica dos adolescentes que apresentam 
sinfonias de compulsão alimentar através do método de Rorschach. Foram 
selecionados, a partir do Questionário sobre Alimentação e Peso Revisado, 
sete participantes que consideravam ter sensação de perda de controle sobre 
o que se come e episódios de compulsão alimentar. Esses adolescentes foram 
submetidos a uma entrevista e ao teste de Rorschach. A análise do material 
obtido a partir desses instrumentos possibilitaram o reconhecimento de um 
padrão de comportamento. Esses jovens enfrentam dificuldades no contato 
com o mundo interno e na modulação dos seus afetos. Além disso, possuem 
problemas no contato social. A análise qualitativa das respostas fornecidas 
pelos participantes às pranchas de Rorschach nos conduziram a uma maior 
compreensão do funcionamento psíquico envolvido no aparecimento desses 
sintomas. Um ambiente familiar falho, que não contribui para a formação de 
um mundo interno rico, um complexo materno e/ou paterno negativos, são 
determinantes para que eles não consigam as condições psíquicas necessárias 
para enfrentar um período de mudanças intensas como as que marcam a 
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fase da adolescência. Com isso, ocorrem dificuldades na formação de uma 
persona adequada para se relacionar com o mundo externo e de um ego mais 
integrado. Esses adolescentes vivem um vazio: não conseguem voltar atrás no 
desenvolvimento e ficar em um ambiente mais protegido, dentro da família, 
mas também encontram uma série de obstáculos difíceis de transpor para que 
evoluam. Nesse contexto, as crises compulsivas fazem parte do equilíbrio que 
alcançam: encontram na comida o único conforto e alivio pelos fracassos, pelas 
coisas que não conseguem expressar e com as quais se sentem incapazes de 
lidar.

290. DADOS GERAIS:

Investigação da potencialidade melancólica em adolescentes

Autor: Rodrigo Vasconcelos Raslan

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Alfredo Naffah Neto

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: potencialidade melancólica, desenvolvimento, práxis

Resumo:
O presente estudo consiste na investigação, elaboração e desenvolvimento do 
conceito de Potencialidade Melancólica através de pressupostos teóricos, bem 
como, a partir de um estudo de caso realizado junto a um adolescente, estando 
esse em cumprimento de medida sócio-educativa de internação. Do ponto de 
vista teórico/conceitual, a Psicanálise, enquanto técnica terapêutica, teoria do 
psiquismo e método de investigação do inconsciente, foi o referencial por mim 
utilizado, especialmente as obras de Aulagnier, Freud e Violante. A relevância 
e a utilidade clínica e/ou social dessa pesquisa se justifica na medida em que, 
o conceito de Potencialidade Melancólica, enquanto hipótese diagnostica, 
pode orientar, do ponto de vista ético e técnico a escuta do analista e de outros 
profissionais que se dedicam à práxis clínica.
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291. DADOS GERAIS: 

Mente Vazia, Oficina Do Diabo: Um Estudo Sobre Jovens 
Diagnosticados Com Transtorno De Conduta Num 
Ambulatório Público De Saúde Mental Em Santa Cruz - R.J.

Autor: Rodrigo Pereira Dos Santos

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Jorge Coelho Soares

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Transtorno de conduta. Jovens. Insegurança Social.

Resumo:
Os manuais diagnósticos de psiquiatria e as classificações internacionais de 
doenças vêm apontando o transtorno de conduta como um dos principais 
distúrbios que afetam crianças e adolescentes que vivem em meio urbano 
pobre. Esse trabalho investiga como a emergência e o avanço dessa categoria 
diagnóstica vem de encontro às transformações engendradas no cenário 
cultural pelo capitalismo, como a falta de empregos, aumento dos índices de 
violência e o constante sentimento de insegurança social. Busca se conhecer 
como essa categoria diagnóstica surge como uma forma de estigma e controle 
na sociedade contemporânea dos jovens diagnosticados, pois este transtorno 
é apontado como uma das explicações para causa da violência praticada por 
jovens. Esse estudo se deu no contexto de um ambulatório de saúde mental, 
num bairro pobre da cidade do Rio de janeiro, com adolescentes diagnosticados 
com o transtorno de conduta. Como metodologia, foi utilizada a análise do 
discurso dos profissionais de um ambulatório público de saúde em relação aos 
jovens diagnosticados. Foi feita também análise das condutas terapêuticas dos 
profissionais dirigidas aos jovens. Este trabalho aponta para farta prescrição 
de medicamentos no tratamento desses jovens diagnosticados no cotidiano, 
apesar das poucas evidências científicas de sua eficácia.
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292. DADOS GERAIS:

O ato de escarificar o corpo na adolescência: uma abordagem 
psicanalítica

Autor: Maria Manoelle Verde Jatobá

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: UFBA

Área de concentração: Psicologia do Desenvolvimento.

Orientador: Andréa Hortélio Fernandes

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Escarificação, adolescência, psicanálise, ato, sexualidade, 
gozo.

Resumo:
Na contemporaneidade, uma das formas utilizadas para marcar o corpo é a 
escarificação. O ato de escarificar é um tipo superficial de automutilação, a qual 
envolve um ato intencional de um individuo que objetiva modificar ou destruir 
uma parte do tecido do corpo, sem ter a intenção de cometer o suicídio. Frente 
a frequência de casos de escarificação na adolescência, existe a necessidade de 
examinar este fenômeno, tomando por base questões subjetivas aí envolvidas. 
A partir da nossa atuação enquanto psicóloga clínica, fundamentada na 
psicanálise, surgiu o seguinte problema de pesquisa: de que forma o ato de 
escarificar o corpo na adolescência pode estar relacionado à impossibilidade da 
relação sexual? Para investigar esta problemática, recorremos, primeiramente, 
a Freud e Lacan para abordar a adolescência, posteriormente, articulamos a 
adolescência com os conceitos de ato e corpo, e, por fim, discutimos sobre a 
pulsão e o gozo na escarificação. No intuito de fazer uma pesquisa a partir da 
psicanálise, realizamos um estudo de caso de uma adolescente que realizava 
escarificações no corpo. Selecionamos alguns fragmentos deste caso e, ao 
articularmos com a teoria, pudemos perceber que o ato de escarificar surgia 
frente a impossibilidade da relação sexual.
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293. DADOS GERAIS:

Anorexia e bulimia: uma perspectiva social

Autor: Sheila Weremchuk Ida

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia Social e Institucional

Orientador: Rosane Azevedo Neves da Silva

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: transtorno alimentar, processos de subjetivação, 
psicologia social, normal e patológico

Resumo:
A partir da problematização do conceito de Transtornos Alimentares, esta 
dissertação busca investigar a nossa relação com o corpo, colocando em 
discussão as práticas normativas que constituem nossos modos de vida. Diante 
de um certo padrão estético que associa o corpo com a beleza e a imagem de 
sucesso, pretendemos problematizar o contexto social no qual os Transtornos 
Alimentares vêm sendo produzidos. Para isso, utilizaremos como recorte a 
análise da anorexia e bulimia. De difícil tratamento e de grande morbidade, 
os sintomas dessa psicopatologia refletem uma preocupação excessiva com o 
peso, a imagem corporal e o medo de engordar. Nosso interesse é contribuir 
para essa discussão, saindo de uma perspectiva individualizante voltada para 
a jovem anorética e/ou bulímica e as interações disfuncionais do seu sistema 
familiar, passando a considerar os transtornos alimentares como um dispositivo 
que denuncia o extremismo na forma de pensar, sentir e experimentar o corpo 
em nossa sociedade. Assim, nosso objetivo é apresentar alguns subsídios que 
permitam deslocar essa questão do âmbito exclusivo da experiência individual 
para uma análise das práticas sociais de relação com o corpo que habitam a 
experiência contemporânea, entendendo os transtornos alimentares, na 
atualidade, como a exacerbação de um sintoma social.
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294. DADOS GERAIS:

Saúde, Doença Mental e Serviços de Saúde na Visão de 
Adolescentes e Seus Cuidadores

Autor: Camila de Aquino Morais

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: UFRGS 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sílvia Koller

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: doença mental, serviços de saúde, adolescentes, 
cuidadores

Resumo:
O estudo investigou a visão de adolescentes e seus cuidadores sobre saúde/
doença mental, estereótipos e acessibilidade aos serviços de saúde, bem como as 
principais redes de apoio e estratégias de cuidado utilizadas pelos adolescentes. 
Participaram do estudo 30 adolescentes de ambos os sexos da periferia de 
Porto Alegre com idades entre 14 a 18 anos e 28 cuidadores destes, 10 do sexo 
masculino com idade entre 27 a 55 anos e 18 do sexo feminino com idade entre 
31 a 67 anos. Da amostra total dos adolescentes foram entrevistadas 20 famílias 
de variada configuração. Como instrumentos foram utilizados: diário de campo, 
roteiro de entrevista da família e questionários auto-aplicáveis. Os resultados 
dos questionários foram analisados através do SPSS 13.0, sendo levantadas 
estatísticas descritivas. Para os diários de campo e roteiro de entrevista utilizou-
se a análise de conteúdo. Os resultados destes dois instrumentos mostraram a 
implicação dos aspectos socioeconômicos e dos acontecimentos estressantes 
da história de vida familiar na saúde mental dos adolescentes e membros 
da família. Os resultados dos questionários revelaram que a visão de saúde 
mental dos adolescentes estava associada à capacidade de pensar de forma 
crítica e relacionar-se bem com os outros. Da doença mental, os adolescentes 
apresentaram uma visão integradora entre corpo-mente. Os profissionais de 
saúde, os pais e amigos constaram como as principais redes de apoio. Foram 
encontradas mais barreiras ideológicas do que estruturais para o acesso aos 
serviços de saúde. As estratégias de cuidado variaram entre comportamentos 
em busca de mudança e fuga do problema. Na visão dos cuidadores, saúde 
mental esteve associada com o bom funcionamento físico, cognitivo e com a 
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satisfação pessoal, apresentando algumas diferenças entre a visão do cuidador 
e da cuidadora. Da doença mental, identificou-se uma visão integradora corpo-
mente e associação com problemas de concentração. A escola, o profissional de 
saúde e a mídia foram os principais formadores de opinião sobre a visão de saúde/
doença mental. Dos estereótipos, foram identificadas mais barreiras ideológicas 
do que estruturais. Acerca da busca de ajuda e rede de apoio, a mãe, o pai e 
profissionais de saúde foram citados. Das estratégias de cuidado incentivadas 
aos adolescentes, a busca de mudança foi mais frequente. Intervenções sociais 
e meios de melhorar a prestação de serviços em saúde mental aos adolescentes 
são discutidos.

295. DADOS GERAIS: 

Vivências Adversas e Depressão: Um Estudo Sobre Crianças 
e Adolescentes Institucionalizados

Autor: Josiane Lieberknecht Wathier Abaid

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia 

Instituição: UFRGS 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Débora Dell´Aglio

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: sintomas depressivos, eventos estressores, 
institucionalização.

Resumo:
Este trabalho investigou a manifestação de sintomas depressivos e eventos de 
vida estressantes em crianças e adolescentes, através de três estudos. No primeiro 
estudo, verificaram-se os sintomas depressivos, a frequência e o impacto de 
eventos adversos de forma transversal, em 257 jovens, de ambos os sexos, de 
7 a 16 anos, sendo que 130 residiam em abrigos de proteção governamentais e 
não governamentais e 127 moravam com suas famílias na região metropolitana 
de Porto Alegre. Foram utilizados o Inventário de Depressão Infantil (CDI) e o 
Inventário de Eventos Estressores na Infância e Adolescência (IEEIA) para avaliar 
depressão e eventos estressores, respectivamente. Os resultados apontaram 
médias mais altas de sintomas depressivos e de ocorrência de eventos 
estressores no grupo institucionalizado. No segundo estudo, foi explorada 
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a estrutura fatorial de uma adaptação do CDI, a partir de um banco de dados 
composto por 951 crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos. Os dados apontaram 
que o instrumento apresenta características psicométricas adequadas e foi 
possível estabelecer normas percentílicas por sexo e faixa etária. No último 
estudo, longitudinal, buscou-se identificar um modelo de preditores de sintomas 
depressivos em participantes institucionalizados (N=127), através de uma análise 
de regressão linear múltipla. O modelo preditivo englobou o escore inicial de 
sintomas, seguido pelos eventos “Ter problemas com professores”, “Sentir-se 
rejeitado pelos colegas e amigos” e “Um dos pais ter que morar longe”. Destaca-
se a importância de prevenir a ocorrência de eventos estressores na escola e 
família, bem como promover intervenções junto às crianças e adolescentes 
institucionalizados.

296. DADOS GERAIS:

Jovens com comportamento de risco para o desenvolvimento 
de transtornos alimentares: variáveis psicológicas e 
culturais

Autor: Leticia Langlois Oliveira

Nível: Doutorado

Tema: psicopatologia

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cláudio Simon Hutz

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Transtornos alimentares; anorexia nervosa; bulimia 
nervosa

Resumo:
O presente trabalho visou a investigar comportamentos de risco para o 
desenvolvimento de transtornos alimentares em jovens, com ênfase em 
aspectos psicológicos e culturais. Para tanto, foram realizados dois estudos, dos 
quais paticiparam 593 jovens escolares e universitários da capital do Estado e de 
cidades do interior do Rio Grande do Sul. O Estudo I teve como objetivo relacionar 
esses comportamentos de risco com variáveis regionais, socioeconômicas e 
raciais. Foram realizadas análises de frequência, além dos testes não paramétricos 
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de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Entre os resultados, 17% dos participantes 
apresentaram positividade no Teste das Atitudes Alimentares (EAT-26), ou seja, 
comportamentos de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares, 
sendo 15% dos homens e 19% das mulheres. Encontrou-se também um maior 
número de comportamentos de risco nos municípios do interior do Estado e 
entre os participantes de identidade racial não branca. Não houve diferença 
significativa no que se refere à classe socioeconômica. O Estudo II avaliou a 
satisfação com a imagem corporal, auto-estima, bem-estar subjetivo e alexitimia 
em jovens com comportamentos de risco para anorexia nervosa e bulimia 
nervosa. O teste ρ (rho) de Spearman foi utilizado para calcular as correlações 
entre o EAT-26 e os demais instrumentos. Para avaliar o efeito das escalas e 
dos itens sobre o EAT-26 realizaram-se análises de regresssão linear múltipla 
e de regressão não linear. Constatou-se que indivíduos com comportamentos 
de risco para transtornos alimentares apresentam insatisfação com a imagem 
corporal. As mulheres apresentam também baixa auto-estima, pouca satisfação 
com a vida e um alto índice de afeto negativo e alexitimia. Em relação à 
escolaridade verificou-se que aqueles participantes com menos anos de estudo 
têm mais chance de apresentar comportamentos de risco. Destaca-se também 
como central o resultado de que a baixa satisfação com a imagem corporal e 
a realização de dietas foram os fatores que mais explicaram a positividade no 
EAT-26, o que é preocupante já que pesquisas apontam que atualmente há uma 
insatisfação corporal generalizada entre a população.

297. DADOS GERAIS:

Adolescência: ato e atualidade

Autor: Bianca Bergamo de Andrade Savietto

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Teoria psicanalítica

Orientador: Marta Rezende Cardoso

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Adolescência; Dissertação; Passagem ao ato; Psicanálise
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Resumo:
Esta dissertação pretende explorar significativo aspecto da clínica psicanalítica 
atual: o incremento do fenômeno das passagens ao ato entre os sujeitos 
adolescentes. O foco principal desta pesquisa de mestrado é a confluência da 
problemática das passagens ao ato com certos aspectos da organização familiar 
contemporânea. É no campo da família que os sujeitos adolescentes emergem 
e vêm a se desenvolver. Partimos de um breve estudo sobre a especificidade 
do trabalho psíquico demandado na adolescência, privilegiando a questão do 
corpo e a das “transações narcísicas”. Este estudo serve de base para uma reflexão 
sobre a revivência da situação de desamparo própria à adolescência. A partir 
desta reflexão, tentamos mostrar como uma eventual convocação do corpo, sob 
a forma do ato, possui caráter de resposta extrema, à qual o ego pode apelar 
diante de uma vivência interna de transbordamento pulsional, aliada a um 
estado de fragilidade narcísica. Estes aspectos, de natureza metapsicológica e 
psicopatológica, são também articulados com certas peculiaridades do contexto 
em que vivem hoje os adolescentes ocidentais. Buscamos demonstrar o quanto 
a dimensão de desamparo, com toda sua complexidade, tem sido determinante 
no incremento do fenômeno das passagens ao ato na atualidade. A análise 
desta questão é desenvolvida tendo como pano de fundo primordial uma das 
instituições que, junto com as demais instituições tradicionais, encontra-se 
hoje absolutamente enfraquecida e fragilizada: a família. O exame de aspectos 
relacionados à organização familiar da atualidade se apóia numa importante 
apreciação acerca da noção de transmissão psíquica, noção que nos permite 
articular os diversos elementos envolvidos na questão central que nos ocupa.

298. DADOS GERAIS:

Considerações sobre a devastação mãe-filha: elementos 
para uma clínica da adolescência feminina

Autor: Isadora Lins Porto Dantas Brunner

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Manoel Tosta Berlink

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: devastação, mãe-filha, feminilidade, adolescência, 
discursos, contemporaneidade.
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Resumo:
Este trabalho trata da questão da devastação mãe-filha. Pocura-se aprofundar o 
que vem a ser a devastação; entendida; em princípio; como o “malogro” da filha 
em aceder à feminilidade devido a obstáculos vividos na relação com a mãe. Foi 
a partir de atendimentos com meninas na adolescência que surgiu a ideia de 
investigar tal questão de forma mais atenta. Assim sendo; esta pesquisa vale-se 
de uma obra do cinema contemporâneo a fim de aproveitar os recursos dessa 
arte condensadora de vivências. Com o propósito de articular a problemática 
da devastação com o que Freud chamou de “civilização”; e Lacan; de “discursos”; 
ou seja; a uma economia dos gozos aceitos ou prescritos do laço social; esta 
investigação considera aspectos relativos tanto ao contexto do capitalismo 
de produção da época de Freud como; especialmente; ao capitalismo tardio 
ou capitalismo de consumo da atualidade. Elaboram-se também; questões 
relacionadas à adolescência que; pela sua turbulência; apresenta-se como 
um momento privilegiado para a ocorrência da devastação. Como conclusão; 
desenvolvese a ideia de que; na trajetória de cada mulher constituir-se como 
única; ao identificar-se e; ao mesmo tempo; ao separar-se de sua mãe; não 
encontrando um significante que diga A Mulher; a devastação apresenta-se 
como uma contingência que pode tornar-se real ou não acontecer. Porém; 
quando se efetiva implica um sofrimento tal para o sujeito ao qual a clínica não 
pode ficar indiferente.

299. DADOS GERAIS:

Sofrimento psíquico grave de adolescentes em privação de 
liberdade: um estudo exploratório

Autor: Carolina Moreira de Alcântara

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia clinica e cultura

Orientador: Ileno Izidio da Costa 

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: sofrimento psíquico grave, adolescentes em conflito com 
a lei, delinquência, privação de liberdade, auto cura.
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Resumo:
Este estudo teve como principal objetivo sistematizar os principais aspectos 
psicossociais e socioeducacionais que se relacionam com o sofrimento 
psíquico de adolescentes que cumprem medida sócio-educativa em privação 
de liberdade. Para tanto, buscou-se verificar os principais sinais e sintomas 
identificados pelos próprios sujeitos em relação à sua condição de saúde/
doença mental. De maneira semelhante, objetivou-se conhecer as percepções 
sobre as condições ambientais da instituição pesquisada e a utilização dos atuais 
recursos disponíveis pelas Gerência de Saúde e Gerência da Escola. A proposta 
metodológica dessa pesquisa se baseou na análise quanti-qualitativa de 
entrevistas semi-estruturadas realizadas com 36 internos em uso de medicação 
psiquiátrica contínua. Os dados apontaram que as experiências de insônia e 
pesadelos, associadas ou não às vivências de perda de realidade (alucinações) 
constituíram a queixa mais frequente. O comportamento autopunitivo 
apareceu em segundo lugar. Com relação aos fatores ambientais, verificou-se 
que a instituição é percebida, de modo geral, como sendo um ambiente seguro 
e estável, garantindo a integridade física e a manutenção da saúde. Dentre os 
atuais recursos disponíveis pelo núcleo da Saúde, notou-se que a administração 
de anticonvulsivantes, em associação com outros psicotrópicos tem sido 
amplamente utilizada. A escola foi percebida como importante dispositivo de 
saúde mental disponível na instituição. Por meio das percepções dos adolescentes 
que não gostam de ir à escola, pôde-se verificar que esse grupo, não desvaloriza 
o saber, ao contrário, anseiam por conhecimento, entretanto, frustraram-se 
por não terem suas necessidades educacionais adequadamente atendidas, 
afirmando que a escola é fraca ou que simplesmente não aprendem. Por fim, 
dentre as conclusões possíveis, orientadas pelo pensamento winnicottiano, 
observou-se que a instituição em análise é percebida enquanto representante 
da função paterna. Todavia, para que o processo de autocura seja alcançado, tal 
como Winnicott compreende, é necessário que se atue também na formação de 
vínculos terapêuticos. O grupo de professores é identificado como a principal 
ferramenta de mudança. 

300. DADOS GERAIS:

Suporte Familiar, Estilos Parentais e Sintomatologia 
Depressiva: um estudo correlacional

Autor: Priscilla Rodrigues Santana 

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia
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Instituição: USF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Makilim Nunes Baptista

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: adolescentes, suporte familiar, estilos parentais, depressão, 
validade, avaliação psicológica.

Resumo:
O suporte familiar pode ser definido como a qualidade do apoio e do amparo 
que a pessoa percebe e recebe de seu ambiente familiar. Atualmente, 
tal apoio é visto como algo essencial para o bom desenvolvimento do 
indivíduo, pois esse apoio está associado ao desempenho escolar em 
adolescentes e pode atuar como agente de prevenção para o

desenvolvimento de transtornos psicológicos, como, por exemplo, 
os de humor. Além disso, age como elemento auxiliar em processos 
psicoterapêuticos e na não-reincidência de doenças e transtornos 
previamente tratados. Considerando que há carência de instrumentos que 
mensurem esse construto no Brasil, o presente trabalho tem como objetivo 
principal verificar evidências de validade entre o Inventário de Percepção do 
Suporte Familiar (IPSF), que avalia a percepção que o indivíduo tem acerca do 
suporte que recebe de sua família; o Inventário de Estilos Parentais (IEP); e a 
Escala de Depressão (EDEP). Participaram dessa pesquisa 455 adolescentes, 
estudantes de escolas públicas do interior do Estado de São Paulo, com 
idade variando entre 11 e 18 anos. Os instrumentos utilizados foram um 
questionário de identificação para a caracterização da amostra, o IPSF, o 
IEP e a EDEP. Esses foram aplicados coletivamente e em ordem diversa, para 
diminuir o efeito da fadiga. Os dados foram analisados por meio de provas 
estatísticas, como correlação de Pearson entre os instrumentos, bem como 
comparações de média, Teste T de Student, para dados dicotômicos e 
ANOVA para dados politômicos, provindos dos instrumentos utilizados e 
do questionário sociodemográfico. Os principais resultados encontrados 
foram as correlações positivas e moderadas entre o IPSF e as dimensões 
positivas do IEP e as correlações negativas entre o IPSF e as dimensões 
negativas do IEP e a EDEP, que demonstraram haver evidência de validade 
baseada na relação com outras variáveis. Houve diferença na percepção 
de suporte familiar dependendo de quanto tempo o participante passava 
em atividades de lazer com a família, quantas refeições fazia com seus 
familiares e quanto os participantes estudavam fora do horário escolar 
e antes de uma prova. Houve, também, diferença das médias no IPSF de 
acordo com a pontuação na EDEP, mostrando a importância do suporte 
familiar na sintomatologia depressiva. Para concluir, sugere-se a realização 
de estudos com instrumentos que se proponham a medir inteligência, 



PSICO
PATO

LO
G

IA

374

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

fluência verbal e capacidades matemáticas de adolescentes, por exemplo. 
Assim, poder-se-á investigar melhor a influência dos estilos parentais, do 
suporte familiar e da sintomatologia depressiva no desenvolvimento de 
adolescentes.

301. DADOS GERAIS:

A tendência antissocial em meninas: aspectos do 
funcionamento psíquico e do tratamento em instituição de 
saúde mental

Autor: Luci Mara Garcez Marin

Nível: Doutorado

Tema: Psicopatologia

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia clínica

Orientador: Maria Abigail de Souza

Ano da defesa: 2011

Palavras- chave: Delinquência juvenil, Feminilidade, Psicanálise do 
adolescente, Serviços de saúde mental.

Resumo:
A literatura especializada privilegiou os estudos sobre a tendência antissocial 
em meninos, em razão da maior incidência e consequente visibilidade. A 
presente pesquisa segue uma tendência atual de considerar as manifestações 
da tendência antissocial no sexo feminino, em especial a mentira, o roubo e a 
fuga, tendo como objetivos compreender as diferenças de gênero e verificar a 
pertinência do atendimento multidisciplinar em instituição de saúde mental 
voltada para a infância e adolescência, o Caps infantil. O método empregado 
foi o clínico-qualitativo, desenvolvido por Turato (2010) e a fundamentação 
teórica psicanalítica, ressaltando-se as contribuições de Donald Winnicott 
(1956), o qual considera a tendência antissocial como um sintoma voltado ao 
ambiente como expressão de esperança em recuperar uma situação positiva 
outrora experimentada e perdida. Foram descritos os atendimentos de duas 
adolescentes que apresentavam a tendência antissocial e a partir deste material 
estabeleceram-se duas vertentes principais para a análise dos resultados: o 
funcionamento psíquico e o tratamento. Com relação ao funcionamento psíquico 
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destacaram-se os sentimentos de rejeição e abandono em relação à figura 
materna, os quais teriam dificultado o processo de identificação com o feminino, 
levando-se em conta a reedição edípica e as vivências psíquicas características 
da adolescência. Foram observadas experiências de negligência e violência 
intrafamiliar, fatores desencadeantes da tendência antissocial, de modo similar 
aos achados de pesquisas referentes ao gênero masculino. No que se refere ao 
tratamento da tendência antissocial na instituição, destacaram-se as técnicas de 
manejo e placement, consideradas fundamentais para a obtenção de resultados 
favoráveis para os casos estudados. Às manifestações da tendência antissocial 
foram atribuídos sentidos diversos, a partir dos pontos de vista das adolescentes 
somados aos das contribuições psicanalíticas, as quais também proporcionaram 
uma compreensão dos aspectos transferenciais e contratransferenciais.

302. DADOS GERAIS:

Do conflito ao ato: um estudo das subjetividades de 
adolescentes que cometeram suicídio 

Autor: Tatiana Machado Silva

Nível: Mestrado

Tema: psicopatologia

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia e Sociedade

Orientador: Maria Luísa Louro de Castro Valente

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Homicídio. Passagem ao ato. Adolescências. Subjetividades.

Resumo:
O objeto de pesquisa é o ato homicida praticado por adolescentes. O objetivo 
remete à localização daqueles elementos que, no contexto da constituição 
subjetiva dos adolescentes, criaram as condições de aparição do ato homicida. 
Parte da hipótese de que o homicídio é uma atuação que expressa emoções que 
não puderam ser simbolizadas. Procura inserir esta atuação em um universo de 
sentidos e significados particulares, através do qual seja possível compreender 
as emoções e os conflitos internos subjacentes a ela, ou seja, seu significado na 
vida fantasmática de adolescentes que protagonizaram assassinatos. Encontra 
na psicanálise as bases para o estabelecimento de um referencial teórico-
metodológico. O método remete ao desenvolvimento da própria noção de 
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passagem ao ato, ou seja, desse interlúdio de tempo psíquico que vai da situação 
prévia ao crime, ao ato criminoso. As referências teóricas mediatas estão na 
compreensão das adolescências contemporâneas. Os procedimentos remetem 
ao estudo de caso e a coleta de dados deu-se através de entrevistas com dois 
adolescentes internos na Fundação Para o Bem-Estar do Menor (Febem). Os 
resultados apontam para a presença de precários, quando não ausentes, 
mecanismos de continência e contenção no ambiente familiar dos jovens, fato de 
importância fundamental na constituição de suas subjetividades. As famílias não 
conseguiram sustentar uma figura de afeto que fosse capaz de exercer a função 
materna, que fosse capaz de acolher as angústias dos filhos, exercer continência. 
Nos dois casos, o pai estava ausente ou distante. Nos dois casos as possibilidades 
de interdição estavam dificultadas. Os dois adolescentes entrevistados deixaram 
entrever um conflito interno relacionado à ausência de espaço de pertencimento. 
Os grupos de pares tiveram importância na construção das possibilidades de 
emergência do ato homicida. Os resultados mostram ainda que os adolescentes 
projetaram em suas vítimas conteúdos de conflitos internos que estavam além 
da relação com aquela pessoa em particular. Na percepção dos adolescentes, 
as vítimas ocupavam em seu ambiente social imediato um lugar de destaque 
e de oposição à sua própria condição de fragilidade (interna). Conclui que a 
socialização naquele ambiente familiar e a participação em grupos de pares 
constantemente envolvidos em situações de violência, uma e outra inseridas 
em uma sociedade que tende a promover a atuação e a passagem ao ato como 
formas de enfrentamento de conflitos, provocaram efeitos de ressonância com 
conteúdos internos que remetem ao sentimento de não pertencimento. Estes 
efeitos de ressonância, considerados em sua complexidade particular a cada 
experiência subjetiva, constituem condição de possibilidade para a ocorrência 
da passagem ao ato homicida.

303. DADOS GERAIS:

Considerações sobre a anorexia na adolescência 

Autor: Ariane de Oliveira Camargo 

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: José Sterza Justo

Ano da defesa: 2010
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Palavras-chave: Anorexia; Adolescência; Psicanálise

Resumo: 
A anorexia tem-se despontado como um dos grandes sintomas da atualidade. 
Especialmente entre jovens, a recusa radical da alimentação, associada a 
uma busca por um ideal de corpo esbelto, pode levar a situações extremas 
de emagrecimento, chegando, em alguns casos, a causar a própria morte. 
O aumento da incidência de anorexia fez com que as ciências da saúde e os 
serviços públicos a tomassem como uma de suas grandes preocupações. 
Diversas pesquisas surgiram, tentando compreender melhor a anorexia e 
aprimorar as técnicas de intervenção. Da mesma forma, os serviços públicos 
começaram a tratá-la com maior prioridade, em alguns casos, até criando 
ambulatórios especializados. Esta pesquisa visa a analisar os sentidos da 
anorexia produzidos, principalmente, pela literatura científica sobre o assunto 
e expressos em algumas narrativas de pacientes com esse diagnóstico. Para 
tanto, fizemos um levantamento do conceito e histórico da anorexia, detendo-
nos, primeiramente, em Freud e psicanalistas que abordam diretamente o 
assunto, considerando ainda a descrição psiquiátrica dessa problemática. 
Posteriormente, buscamos autores da atualidade que tratam do problema, não 
apenas da ótica estrita da Psicanálise, mas também daqueles que analisam a 
anorexia como sintoma do nosso tempo. Ao lado das leituras, realizamos um 
trabalho de campo, mediante entrevistas com anoréxicas atendidas em um 
Programa de Transtornos Alimentares ligado a uma Faculdade de Medicina. Ao 
final, dividimos o material em temas, os quais possibilitaram uma aproximação 
a essa problemática, tanto do ponto de vista teórico, quanto por meio dessas 
experiências empíricas. Notamos que o ponto de vista dos autores pesquisados 
é diferente, principalmente em relação ao tratamento da anorexia. Trata-se de 
um assunto complexo, que possui múltiplas facetas, não podendo ser resumido 
em um ou outro fator. Compõe um todo que se arranja em cada experiência, nas 
singularizações de cada anoréxica.

304. DADOS GERAIS:

Ana(orexia): uma imagem obscena 

Autor: Camila Neiva de Gouvêa Ribeiro

Nível: Mestrado

Tema: Psicopatologia

Instituição: UNICAP
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Área de concentração: Psicologia

Orientador: Edilene Freire de Queiroz

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: blogs “Pró-Ana”, anorexia, bulimia, imagem corporal, 
identificação, perversão feminina.

Resumo:
A anorexia, conhecida na comunidade científica, desde séculos anteriores, vem 
despertando interesse não só dos especialistas e estudiosos sobre o assunto, 
mas também da cena midiática e do senso comum. E, na medida em que gera 
preocupações, no meio social e familiar, pela proximidade com a morte em que 
certos sujeitos se colocam, ela tem-se tornado tema de diferentes pesquisas. 
Considerando essas referências e a difusão do número de blogs, na Internet, 
que reverenciam a anorexia e a busca de um corpo ossudo como um “estilo de 
vida”, sob o comando da líder virtual “Ana” (Ana/orexia), fazemos, neste trabalho 
e à luz da psicanálise, um estudo sobre as vicissitudes da imagem corporal 
nessa problemática, por meio da análise de blogs brasileiros, construídos por 
adolescentes do sexo feminino. Supomos que tais atitudes refletem uma imagem 
obscena e transgressora, ilustrada pelo desejo que essas garotas possuem 
de alcançar um corpo com ossos à mostra, estampando o horror da morte e 
empurrando o Outro à angústia. Analisando oito blogs, a partir de postagens 
arquivadas e referentes ao período de janeiro a dezembro de 2006, buscamos 
compreender a força da identificação existente entre as “pró-anas”, a relação que 
é estabelecida entre anorexia (“Ana”) e bulimia (“Mia”) e a maneira pela qual elas 
se vêem, ao marcarem uma estranheza particular em seus corpos e fazerem do 
blog um lugar de gozo e de comunicação entre fantasmas. Com este estudo, 
esperamos oferecer subsídios para novos posicionamentos, quanto ao manejo 
na clínica da adição e de sintomas que levam em consideração o corpo.

305. DADOS GERAIS: 

“Vinde a mim as criancinhas”: histórias, memórias e leituras 
de um tempo presente da saúde mental infanto-juvenil

Autor: Marcelo de Abreu Maciel

Nível: Doutorado

Tema: Psicopatologia

Instituição: UERJ
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Área de concentração: Psicologia

Orientador: Heliana de Barros Conde Rodrigues

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: saúde mental; infância; adolescência, tempo presente; 
memória

Resumo:
O presente trabalho toma como reflexão a saúde mental com crianças e 
adolescentes, estabelecendo como ponto de partida experiências vividas pelo 
autor como psicólogo desta área. Usa a memória e o biográfico como lugar 
potente para a reflexão historiográfica e um campo de composições entre 
forças passadas e o presente. Seguindo os rastros da Reforma Psiquiátrica 
brasileira e seu cenário dos anos 70 e 80, a tese mostra em alguns fragmentos 
históricos, o nascimento de uma psiquiatrização e psicologização da infância, ao 
mesmo tempo em que trata infância e loucura como objetos históricos a partir 
da presença de Michel Foucault e Philippe Ariès no cenário da historiografia. 
Realça o fato de apesar de crianças e jovens terem ficado longe da agenda da 
Reforma Psiquiátrica brasileira, isto não significou ausência de movimentações 
sociais nos anos 70/80, trazendo outras cenas de militância para este público. 
No decorrer do estudo, discute a saúde mental e sua interface com a justiça e 
a educação, bem como mostra o avanço das teses cerebrais sobre a criança e o 
adolescentes. Ao final, o autor discute e estabelece uma reflexão dos espaços 
de intervenção criados no campo da saúde mental infanto-juvenil, a partir das 
noções de território, dispositivo, rizoma, clínica e política.
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SAÚDE

306. DADOS GERAIS: 

Qualidade de Vida nas perspectivas de Crianças e 
Adolescentes Portadores de HIV-AIDS

Autor: Jackeline da Costa Ferreira

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: PUC-Goiás 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sebastião Benicio da Costa Neto 

Ano da defesa: 2008

Palavra Chave: HIV/AIDS, Qualidade de Vida, Criança, Adolescente.

Resumo:
Este trabalho objetivou identificar, descrever e analisar os indicadores de 
qualidade de vida (QV) de crianças e adolescentes portadores de HIV/AIDS. As 
previsões pessimistas de que o HIV/AIDS matava e que tomava conta da sociedade 
no início da epidemia, não se concretizaram, sendo possível a chegada à infância 
e à adolescência de meninos e meninas infectados. Neste estudo, 30 crianças 
e adolescentes portadores de HIV/AIDS responderam à Escala de Qualidade 
de Vida da Criança (AUQEI - Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé) e 
uma Entrevista Semi-Estruturada. Os dados relativos à Escala foram analisados 
por meio de estatística descritiva e inferencial e entre os principais resultados 
destaca-se que desses, 42% (n=14) são do sexo feminino e 58% (n=16) do sexo 
masculino. A média do escore geral encontrado foi 53,2, demonstrando boa 
qualidade de vida entre os participantes. A faixa obtida de pontuação no AUQEI 
foi de 44 a 63 e 20% das crianças ficaram com pontuação inferior a 48 - ponto de 
corte que indica baixa QV. Comparando a média encontrada com a de 52,1 obtida 
pelos autores da escala, observam-se resultados semelhantes, corroborando que 
a qualidade de vida dos participantes está no padrão considerado adequado. 
No que se refere aos dados qualitativos foram construídas 19 categorias e 108 
subcategorias, dentre as quais se destacam: Resolução de problema (37,6%), 
Participação em recreação/lazer/cultura (15,4%) e Seguimento ambulatorial 
(12,2%). Essas categorias corroboram os dados quantitativos que indicam boa 
percepção de QV pessoal. Concluise que o estudo contribuiu para uma maior 



SAÚ
D

E

381

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

compreensão sobre qualidade de vida na ótica da criança e do adolescente, além 
de ter promovido subsídios que viabilizarão estratégias de melhoria dos padrões 
de QV adequados às necessidades físicas, mentais e de desenvolvimento social 
de pessoas com características similares.

307. DADOS GERAIS:

Conhecimentos e atitudes em relação a HIV/AIDS nas 
escolas secundárias: um estudo comparativo entre a 
província de Maputo e de Niassa em Moçambique

Autor: Benvindo Felismino Samuel Maloa

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UFBA

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Marcos Emanoel Pereira

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: HIV/AIDS, Educação para a Saúde, Atitudes sociais

Resumo:
O presente trabalho teve como objetivo geral analisar os conhecimentos 
e atitudes dos alunos e professores das províncias de Maputo e Niassa 
face ao HIV/AIDS, nas escolas secundárias onde o programa Geração 
BIZ está sendo implementado e em outras onde não está sendo 
implementado. O primeiro fator analisado foi a província, sendo Maputo 
a mais desenvolvida e Niassa a menos desenvolvida. O primeiro grupo 
de hipóteses era de a que alunos e professores da província de Maputo 
apresentariam conhecimentos elevados sobre o HIV/AIDS em relação aos 
alunos e professores de Niassa. O segundo grupo de hipóteses era de que 
as atitudes dos alunos e professores de Maputo seriam mais positivas para 
com os soropositivos em relação aos alunos e professores da província 
de Niassa. O terceiro é relativo ao programa Geração Biz, postulava que 
os alunos e professores cujas escolas estão implementando o programa 
teriam conhecimentos mais elevados sobre o HIV/AIDS, bem como atitudes 
positivas para com os soropositivos em relação àqueles que as suas 
escolas não estão implementando o programa. Para a coleta dos dados 
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foram utilizados três instrumentos, o questionário sócio demográfico, 
o TCCAIDS e a EAFAIDS. Participaram 391 alunos e 66 professores. Os 
dados foram tratados pela estatística descritiva e inferencial. Não foram 
encontradas diferenças estatisticamente significativas, no que concerne 
ao primeiro fator província dos participantes nos professores, e para os 
alunos apenas foram encontradas diferenças significativas na dimensão 
infecção e tratamento no TCCAIDS. Os alunos de Maputo tiveram atitudes 
mais positivas em todas as dimensões na EAFAIDS em relação aos alunos 
de Niassa, embora estes últimos tenham tido conhecimentos elevados 
na dimensão infecção e tratamento na TCCAIDS. Os alunos cujas escolas 
estão implementando o programa obtiveram atitudes mais positivas em 
relação aos alunos cujas escolas não estão implementando o programa na 
dimensão relação com os soropositivos na EAFAIDS. Os alunos cujas escolas 
não estão implementando o programa apresentaram escores elevados 
no TCCAIDS em relação àquelas que estão implementando o programa 
na dimensão infecção e tratamento. Reconhecendo a importância das 
ações educativas para a prevenção e mitigação dos efeitos do HIV/AIDS, 
no presente estudo não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas no TCCAIDS bem como na EAFAIDS nos alunos e professores 
de Maputo e Niassa, bem como os que já estão implementando e os que 
não implementaram o programa.

308. DADOS GERAIS: 

“As Representações Sociais de Aids para Adolescentes 
Infectados Pelo HIV e o Impacto do HIV/AIDS no Seu 
Cotidiano”

Autor: Nixon Souza Sesse

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Zeidi Araujo Trindade

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Representação social; HIV/AIDS; adolescente.
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Resumo:
A evolução científica no tratamento da AIDS tem permitido que crianças e 
adolescentes infectados pelo HIV se tornem adultos. A maneira com que 
os adolescentes com HIV/AIDS ressignificam a doença em seu cotidiano, 
orientando suas práticas sociais, é fruto de sua compreensão e de experiências 
em relação ao HIV/AIDS. Buscou-se na Teoria das Representações Sociais 
(TRS) o instrumento para se conhecer as representações sociais da (RS) AIDS 
e seu impacto no cotidiano de adolescentes com HIV/AIDS. Foram realizadas 
entrevistas individuais com roteiro semi-estruturado com 12 adolescentes 
portadores de HIV/AIDS acompanhados no Serviço de Infectologia Pediátrica 
do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória-ES a respeito dos temas: viver 
com AIDS, revelação do diagnóstico, relacionamentos afetivos, sexualidade e 
perspectivas para o futuro, submetida à análise temática proposta por Bardin. 
Os resultados apontam para um processo de transição em relação às RS da 
AIDS, em que os conhecimentos adquiridos sobre HIV/AIDS e a menção à 
“normalidade” convivem com as representações estigmatizantes da doença. 
Como um momento de transição, as RS desses adolescentes parecem orientar 
comportamentos e práticas sociais e sexuais que os tornam vulneráveis a 
desajustamentos psicológicos, principalmente nas relações sociais afetivas, e a 
dúvidas quanto às práticas sexuais seguras. É necessário capacitar as equipes 
de saúde na preparação de cuidadores para que possam orientar e conduzir o 
processo de revelação do diagnóstico de forma clara e compatível com o grau de 
maturidade cognitiva da criança, visando uma adolescência saudável, pautada 
no autocuidado e nas práticas sociais responsáveis.

309. DADOS GERAIS:

Efeitos das Percepções de Adolescentes de Escola Pública e 
de Escola Privada na Cidade de Belém - PA Acerca de Saúde 
e Doença Mental 

Autor: Priscila Carla Costa Luz

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UFPA

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Eleonora Arnaud Pereira Ferreira

Ano da defesa: 2011
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Palavras-chave: saúde e doença mental, adolescentes, cuidadores e 
família, serviços de saúde, escola pública e privada

Resumo:
Estudos sobre saúde mental na adolescência destacam este tema como questão 
relevante, pois essa faixa etária, além de constituir-se como uma grande parcela 
da população que precisa e não procura atendimento, é identificada como um 
grupo etário vulnerável e de risco. A família e a escola têm sido consideradas 
como fatores de proteção à saúde mental de adolescentes. Sendo assim, 
precisa-se pensar em formas de intervenção mais eficazes, considerando o 
contexto familiar, cultural e social destes indivíduos. O objetivo do estudo foi 
investigar percepções sobre saúde e doença mental de adolescentes de escola 
pública e de escola privada na cidade de Belém-PA, bem como as principais 
redes de apoio e estratégias de cuidado utilizadas pelos adolescentes. Realizou-
se um estudo transversal, do tipo quantitativo, no qual participaram 60 
adolescentes, de ambos os sexos, e seus cuidadores. Os adolescentes tinham 
idades entre 12 a 17 anos, sendo 30 alunos de escola pública, localizada em 
um bairro periférico, e 30 de escola privada, localizada em um bairro central, na 
cidade de Belém-PA. Os cuidadores eram do sexo feminino, com idade entre 25 
a 57 anos. Como instrumentos foram utilizados: roteiro de entrevista familiar, 
roteiro de entrevista com os coordenadores das escolas e questionário sobre 
saúde e doença mental e sobre serviços de saúde (versão para adolescente). Os 
resultados dos questionários foram analisados preferencialmente pelo teste do 
Qui-quadrado e o teste G para amostras independentes. Todo o processamento 
estatístico foi realizado no software BioEstat versão 5.2. Os resultados obtidos 
nas entrevistas permitiram a análise de aspectos socioeconômicos e de fatores 
de risco e de proteção na família dos adolescentes. Os resultados obtidos com 
os questionários revelaram que as percepções dos adolescentes da escola 
pública acerca da saúde mental estavam associadas a não ser tão sensível/
frágil e a pensar positivo, ser otimista. Na escola privada, estavam associadas 
a sentir-se equilibrado e ser algo muito importante. Quanto às percepções de 
doença mental, na escola pública estavam relacionadas ao momento em que 
o corpo não está bem e a quando profissionais aconselham um tratamento; na 
escola privada, a ter sentimentos feridos e ser algo que não se percebe logo. 
Com relação à origem das ideias sobre saúde/doença mental, não houve real 
diferença entre os grupos. No que tange à religião, houve discordância apenas 
em relação a cura da doença mental. Como estratégia de enfrentamento, na 
escola pública esta esteve relacionada a falar com alguém sobre o problema 
enquanto na escola privada os adolescentes relataram que não procuravam 
ajuda. A mãe foi apontada como principal na busca de ajuda pelos adolescentes 
da escola pública; na escola particular, a principal referência foi o médico da 
família. A principal barreira para os adolescentes da escola pública no acesso 
ao serviço de saúde mental foi não saber o que o psicólogo/psiquiatra vai 
fazer com ele, e na escola privada foi não querer ser gozado/caçoado. Nos dois 
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grupos, os principais problemas em saúde mental relatados foram problemas na 
escola e de comportamento. Os adolescentes de escola privada responderam 
que somente às vezes sentem-se sozinhos e felizes, enquanto na escola pública, 
os adolescentes afirmaram que sempre estiveram de bom humor e satisfeitos 
com a vida. Discute-se a necessidade de promover fatores de proteção à saúde 
mental de adolescentes. 

310. DADOS GERAIS:

Adesão ao Tratamento em Adolescentes com Diabetes Tipo 
1

Autor: Ingrid Ferreira Soares da Silva

Nível: Mestrado

Tema: saúde

Instituição: UFPA

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Eleonora Arnaud Pereira Ferreira.

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: diabetes tipo 1, adolescente, estilo parental, adesão ao 
tratamento, estudo de caso.

Resumo:
O diabetes mellitus Tipo 1 (DM1) é uma doença crônico-degenerativa de grande 
impacto na qualidade de vida de crianças e adolescentes. O DM1 acomete, 
predominantemente, crianças e adultos jovens com menos de 30 anos de idade, 
com pico de incidência dos 10 aos 14 anos. Como uma doença crônica, envolve 
mudança nos hábitos cotidianos, sendo o seguimento de regras um dos principais 
comportamentos para se alcançar tais mudanças. Esta pesquisa teve por objetivo 
analisar fatores que interferem no comportamento de seguir as regras prescritas 
para o tratamento em adolescentes com diagnóstico de DM1. Tais regras dizem 
respeito, mais especificamente, à mensuração da glicemia, utilização do plano 
alimentar na escolha do cardápio e aplicação de insulina. Participaram do estudo 
dois adolescentes com idades de 14 e 17 anos, diagnosticados com DM1, que 
apresentavam dificuldades para o controle da doença de acordo com avaliação 
médica. Também foram incluídos como participantes, os responsáveis de cada 
adolescente. Foram utilizados os seguintes instrumentos: 1) Roteiro de entrevista 
com os pais; 2) Inventário de estilos parentais; 3) Questionário de avaliação da 
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qualidade de vida de adolescentes com DM1; 4) Roteiro de entrevista com o 
adolescente; 5) Inventário de apoio familiar ao tratamento; e 6) Formulários 
para Auto-registro de Comportamentos de Adesão ao Tratamento. A coleta de 
dados foi realizada no domicílio dos adolescentes. O procedimento seguiu as 
seguintes etapas: 1) Seleção dos participantes; 2) Entrevistas individuais com os 
pais/responsáveis; e 3) Entrevistas individuais com os adolescentes, incluindo 
aplicação de inventário sobre sua rede de apoio; caracterização da linha de 
base dos comportamentos de mensuração da glicemia, de seguimento do 
plano alimentar, e de aplicação de insulina; entrevistas com feedback positivo; 
e entrevista final. Os resultados obtidos a partir da análise dos comportamentos 
de adesão e das variáveis ambientais relatados por cada participante ao longo da 
pesquisa, permitiu identificar que o participante que emitia comportamentos de 
adesão de forma adequada tinha uma boa qualidade de vida, um bom nível de 
conhecimento sobre DM1, seus pais possuíam estilo parental positivo, percebia 
o apoio fornecido pela família, além de ter uma condição social satisfatória 
para suprir as necessidades da família. Por outro lado, o participante com 
uma baixa adesão, apesar de demonstrar ter uma boa qualidade de vida, seus 
pais faziam uso de muitas práticas negativas, apesar de seu estilo parental ser 
também positivo, o apoio familiar percebido pelo participante era inconstante 
e sua condição social não era suficiente para prover todos os instrumentos 
necessários a sua adesão ao tratamento. Assim, foi possível analisar os fatores 
que influenciam na adesão ao tratamento, entretanto novas pesquisas devem 
ser realizadas utilizando um número maior de participantes e que tenham um 
caráter longitudinal, com acompanhamento em longo prazo para verificar os 
efeitos das variáveis descritas na pesquisa ao longo da vida dos participantes.

311. DADOS GERAIS:

Jovens soropositivos por transmissão vertical: entremeando 
saúde e doença

Autor: Camila Miranda de Amorim

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social

Orientador: Ana Maria Szapiro

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Jovens; Risco; Transmissão vertical; Vulnerabilidade
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Resumo:
Esse trabalho pretendeu investigar como jovens soropositivos atendidos em um 
hospital municipal de Niterói (RJ) lidam com sua condição de soropositividade. 
Esta questão foi analisada a partir do contexto contemporâneo, no qual o 
culto à vida saudável adquire cada vez mais um lugar central. Foram feitas seis 
entrevistas abertas semi-estruturadas com jovens soropositivas por transmissão 
vertical, todas do sexo feminino, uma vez que os jovens do sexo masculino 
não se dispuseram a participar da pesquisa. As entrevistas foram gravadas e 
posteriormente transcritas para análise. As dimensões temáticas extraídas desta 
análise foram: Sobre a transmissão: o que se transmite?; Infância; O Momento da 
revelação; Sobre o HIV; Viver com o vírus; O amanhã. Percebemos, de uma forma 
geral, que estas jovens retratam uma subjetividade normatizada medicamente. 
Porque receberam o vírus HIV dos pais e cresceram permeadas por questões 
relacionadas a sua soropositividade, foram levadas a tratar de si próprias como 
“sujeitos de risco”. Não parece caber a elas, no entanto, a responsabilidade pela sua 
infecção, o que revela, neste caso, a inadequação desta expressão, sendo melhor 
trabalharmos a partir da noção de vulnerabilidade. Esta abre a perspectiva de 
pensarmos em torno da construção de uma identidade de “sujeito vulnerável”, 
muito mais próxima da problemática das jovens soropositivas. Considerá-las 
sujeitos vulneráveis pode, ainda, abrir uma perspectiva de análise das questões 
envolvidas na concepção do que chamamos hoje de “vida saudável” e de “saúde”, 
na medida em que, sendo jovens saudáveis e, ao mesmo tempo, portadoras do 
vírus HIV, traduzem o exato sentido de um “sujeito vulnerável”.

312. DADOS GERAIS:

A Visão da Obesidade em uma escola do Rio de Janeiro

Autor: Gisa Maria Soares Cavalcante

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social

Orientador: Leila Sanches De Almeida

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Escola; Obesidade; Visão
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Resumo:
Levando-se em consideração os altos índices de obesidade em crianças e 
adolescentes na atualidade, a forma como a obesidade é vista e tratada na 
sociedade contemporânea e a grande ocorrência de comportamentos de 
“bullying” entre escolares, este estudo tem como objetivo geral investigar 
o discurso sobre obesidade em uma escola pública do Rio de Janeiro. Tem 
como objetivo específico verificar se a obesidade é uma questão que recebe 
previamente atenção por parte da escola, e, em caso afirmativo, a forma como é 
tratada pela instituição.

313. DADOS GERAIS: 

Idade da menarca em adolescentes brasileiras: relação 
entre estresse familiar, estresse escolar (Bullying)

Autor: Luiza Cervenka Bueno de Assis

Nível: Mestrado

Tema: Saúde 

Instituição: UFRN

Área de concentração: Psicobiologia

Orientador: Maria Emilia Yamamoto

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Idade da menarca; Psicologia evolucionista; Estresse 
familiar; Estresse escolar (Bullying)

Resumo:
A Psicologia Evolucionista é um ramo da Psicologia que se baseia principalmente 
em ideias propostas por Charles Darwin. Este, em suas obras, propõe conceitos 
tais como a seleção natural, mostrando que a evolução não tem um objetivo 
e que seu ápice não é a espécie humana. Com base nisso, propusemos dois 
artigos; um com enfoque no no desenvolvimento sexual feminino e seus fatores 
e o outro no estresse escolar (bullying). O primeiro artigo teve por objetivo geral 
investigar a idade da menarca em função de estresse em adolescentes de São 
Paulo/SP e de Natal/RN, e o segundo, investigar o estresse escolar (bullying) e 
sua influência na menarca em adolescentes das mesmas cidades do primeiro 
artigo. Ambas as amostras consistiram de 266 meninas, sendo 78 de São Paulo e 
168 de Natal, destas 105 de escolas com alto IQV (Índice de Qualidade de Vida) 
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e 63 escolas com baixo IQV, todas entre 13 e 18 anos, as quais responderam a 
um questionário anônimo, individualmente e em casa. Os resultados obtidos 
confirmaram a teoria energética e de supressão por estresse (artigo 1) e 
mostraram uma forte relação entre estresse familiar sofrido e o bullying vivido 
na infância (artigo2).

314. DADOS GERAIS: 

Estratégias para ajuste do ciclo vigília-sono de adolescentes 
aos horários escolares matutinos a educação sobre o sono 
e a exposição à luz solar

Autor: Ivanise Cortez De Sousa

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UFRN

Área de concentração: Psicobiologia

Orientador: Carolina Virginia Macedo de Azevedo

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: sono, ciclo de vigília-sono, adolescente, educação, 
psicologia fisiológica.

Resumo:
Em adolescentes, que tendem a dormir e acordar mais tarde, o início das aulas 
pela manhã está associado ao avanço dos horários de sono, diminuição na 
duração do sono noturno e irregularidade dos horários de dormir e acordar 
entre a semana e o fim de semana. Como consequência há um aumento da 
sonolência diurna e queda no desempenho cognitivo que interferem no 
desempenho em sala de aula. Estas consequências levantam a necessidade de 
se avaliar alternativas que auxiliem o adolescente a adaptar a sua necessidade 
de sono aos horários de início das aulas pela manhã. Nesse sentido, o objetivo 
geral deste estudo foi avaliar o efeito de um programa de educação sobre o 
sono e da exposição à luz solar no início da manhã no ciclo vigília-sono (CVS) 
e na sonolência diurna de adolescentes. Os estudantes foram caracterizados 
quanto ao cronotipo pelo questionário de Horne-Ostberg e quanto à saúde e 
aos hábitos mais frequentes de sono pelo questionário “a saúde e o sono”. Os 
padrões do CVS foram avaliados pelo diário de sono, a sonolência diurna pela 
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Escala de sonolência de Karolinska (ESK) e o alerta pelo Teste de Vigilância 
Psicomotora (TVP). Estes parâmetros foram comparados antes e após o 
programa de educação sobre o sono e antes e durante a exposição à luz solar. O 
programa de educação sobre o sono foi eficiente em aumentar o conhecimento 
dos adolescentes sobre o sono, promover a diminuição da irregularidade dos 
horários de dormir e acordar, e aumentar a duração do sono noturno nos dias de 
semana. O efeito da exposição à luz pela manhã foi avaliado no retorno às aulas 
devido à diferença que existe no padrão de sono dos adolescentes entre os dias 
de aulas e as férias semestrais. Durante a semana da intervenção foi observado 
um avanço dos horários de sono, aumento da duração do sono noturno e do 
alerta no final da manhã. Avaliadas separadamente, a educação sobre o sono 
e a exposição à luz solar contribuem para minimizar a privação parcial de sono 
em adolescentes, mas os efeitos sobre a sonolência diurna precisam ser melhor 
investigados. Em conjunto, estas estratégias poderiam ser utilizadas pelos 
membros da escola para contribuir para a saúde e melhora no desempenho de 
seus alunos.

315. DADOS GERAIS:

Efeito do exercício físico matinal realizado sob luz solar no 
ciclo vigília-sono de adolescentes 

Autor: Ana Paula Leão Maia

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UFRN

Área de concentração: Psicobiologia

Orientador: Carolina Virginia M. de Azevedo

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: adolescentes, exercício físico, ciclo vigília-sono, privação 
parcial de sono e horário escolar.

Resumo:
Na adolescência há uma tendência a dormir e acordar mais tarde em relação 
à infância. Embora esta característica tenha causas biológicas, alguns 
fatores externos podem favorecê-la: como o aumento da carga escolar e da 
socialização. No sentido contrário os horários escolares matutinos representam 
um dos grandes fatores responsáveis pela privação parcial de sono. Ainda que 
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a exposição à luz seja considerada o regulador mais importante do sistema 
circadiano em mamíferos, estudos em seres humanos indicaram que o exercício 
físico influencia a sincronização circadiana. Por isso, o objetivo do nosso trabalho 
é avaliar o efeito do exercício físico matinal sob luz solar no ciclo vigília-sono 
(CVS) de adolescentes. O estudo contou com a participação de 160 alunos do 
ensino médio (1º e 2° ano), expostos às seguintes condições: aula na sala habitual 
(Grupo C), aula na piscina exposto à luz solar (Grupo E), metade em exercício 
físico (EE) e outra em repouso (EL). Cada grupo experimental cumpriu duas 
etapas: avaliação do CVS 1 semana antes e 1 semana durante a intervenção, que 
foi realizada na 2ª e 4ª feira entre 7:45 e 8:30 h. Na linha de base foram aplicados 
os questionários Saúde e Sono e de avaliação do cronotipo (H&O). Além disso, 
os alunos foram avaliados antes e durante a intervenção pelo Diário de sono, 
Escala de Sonolência de Karolinska (ESK), Teste de vigilância psicomotora 
(TPV) e actimetria. Durante a intervenção, houve atraso no horário de acordar 
no fim de semana e tendência a maior duração do sono na semana nos três 
grupos. No fim de semana, apenas os grupos EE e EL passaram a dormir mais. 
Não houve diferença no horário de dormir, na irregularidade dos horários de 
sono e nas variáveis do cochilo. A sonolência apresentou um padrão circadiano 
caracterizado por maior alerta às 11:30 h e maior sonolência nos horários de 
acordar e dormir na semana, e menor sonolência nos finais de semana. Nos dias 
de intervenção, houve um aumento da sonolência às 11:30 h para os grupos 
EE e EL, que pode ter sido decorrente de um efeito relaxante do contato com 
a água da piscina. Além disso, o grupo EE apresentou maiores níveis de alerta 
às 14:30 h na 2ª feira e às 8:30 h na 4ª feira, possivelmente decorrentes de um 
efeito ativacional do exercício. O tempo de reação avaliado por meio do TPV 
não variou entre as etapas. A qualidade do sono melhorou nos três grupos 
na 2ª etapa, impossibilitando avaliar o efeito da intervenção. Entretanto, 
houve melhora na qualidade do sono na 2ª e 3ª feira apenas para o grupo EE. 
A partir dos resultados, sugere-se que a intervenção promoveu efeitos sobre 
a sonolência em alguns horários. Nas outras variáveis não foram observados 
efeitos, possivelmente devido a uma grande irregularidade no CVS nos finais de 
semana. Fazse necessário ampliar o estudo com a realização de exercício físico 
numa frequência semanal maior, visto que apenas dois dias foram insuficientes 
para promover maiores efeitos no CVS dos adolescentes.

316. DADOS GERAIS:

A experiência de adolescentes portadores de diabetes 
mellitus tipo 1: seus significados e sentidos 

Autor: Tatiana Nunes Cavalcanti
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Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UFRN

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Elza Dutra

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Adolescentes, diabetes mellitus tipo 1, psicologia 
fenomenológico-existencial, experiência, pesquisa fenomenológica.

Resumo:
O diabetes mellitus, no cenário mundial, é considerado como um problema 
sério de saúde pública, além de envolver altos custos no seu tratamento e das 
suas complicações. Embora acometa de 5% a 10% da população diabética, o 
diabetes mellitus tipo 1 é o tipo mais agressivo de suas representações, além 
de ser a doença crônica mais comum na infância e adolescência. Tais dados 
indicaram a importância de se compreender o processo dessa doença a 
partir da percepção da pessoa acometida, de acordo com a sua experiência, 
observando a complexidade do fenômeno em sua totalidade. Esse estudo 
objetivou compreender a experiência do adolescente portador de diabetes 
mellitus tipo 1 no sentido de apreendermos como esses jovens significam 
e dão sentido ao seu estar no mundo, ao experienciar essa enfermidade. A 
estratégia metodológica teve como fundamento a pesquisa de abordagem 
qualitativa de inspiração fenomenológica. Utilizamos as principais ideias da 
ontologia heideggeriana e alguns conceitos da psicologia fenomenológico-
existencial para nortear o nosso percurso reflexivo. Participaram do estudo 
10 jovens (06 do sexo feminino e 04 do sexo masculino), com idades entre 
15 e 18 anos, sob tratamento, na cidade do Recife, Pernambuco. O recurso 
metodológico utilizado foi a narrativa que nos permitiu acesso à experiência 
dos adolescentes. A compreensão dos relatos teve como base a hermenêutica 
heideggeriana que prioriza a interpretação do sentido que emerge através 
das falas dos participantes. Os resultados revelaram que fatores como o 
contexto social, familiar, econômico e cultural influenciam, sobremaneira, a 
percepção e a forma como os jovens lidam, significam e dão sentido a sua 
experiência. Percebemos que ter o diabetes tipo 1 pode representar, muitas 
vezes, uma limitação, mas não uma impossibilidade de estar-no-mundo-com-
os-outros. Os dados revelaram uma significativa ambivalência afetiva quanto 
ao conteúdo mais especificamente relacionado à doença. Isso demonstra a 
singularidade com que cada um significa e atribui sentido a sua condição 
de existência. Esse estudo evidenciou a necessidade de se compreender a 
complexidade desse fenômeno de uma forma mais integrada, considerando 
o adolescente em seu contexto histórico e temporal. Acreditamos poder 
favorecer reflexões que possam ser revertidas em ações mais condizentes 
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com a realidade estudada a todos os envolvidos que lidam com a temática, a 
saber, profissionais de saúde, adolescentes, familiares, programas de apoio e 
políticas públicas de saúde.

317. DADOS GERAIS:

Potencializando a vida: sentidos do conviver com o HIV 
para jovens portadores do vírus

Autor: Mariana Barreto Vavassori

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UFSC 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Juracy Filgueiras Toneli

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: HIV/Aids, jovens, soropositividade, sentidos.

Resumo:
Objetivou-se investigar os sentidos que jovens soropositivos atribuem ao viver 
com o HIV. Os participantes foram localizados na organização não-governamental 
GAPA e em um ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis/Aids 
da rede municipal de saúde de Florianópolis. Foram realizadas entrevistas 
individuais semi-estruturadas com jovens entre 19-24 anos residentes no 
município já mencionado, quatro do sexo masculino e uma do sexo feminino. 
As entrevistas foram transcritas, analisadas e categorizadas a partir da técnica 
de análise de conteúdo temática, segundo a abordagem histórico-cultural. 
Somente um rapaz contraiu o vírus por via perinatal e os demais se infectaram 
por via sexual. O tempo de conhecimento do diagnóstico variou de um mês a 
10 anos. As formas de convívio com HIV foram variadas, observando-se que as 
condições socioeconômicas, a orientação sexual, o apoio da família e o tempo 
de conhecimento do diagnóstico interferiram na vivência da soropositividade. 
Em se tratando das categorias emergentes na análise dos depoimentos, 
percebeu-se que as afirmações dos sujeitos sobre alguns temas coincidem. Os 
jovens investigados sofrem as mesmas dificuldades e desafios que qualquer 
outro portador de HIV. O padrão de reação ao diagnóstico foi o choque, a não 
aceitação e o abatimento. Todos relataram associação entre Aids e morte quando 
do recebimento do resultado positivo do exame anti-HIV, bem como dificuldade 
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de revelar a soropositividade a familiares e amigos. Aqueles que não relataram 
situações de discriminação, disseram ter medo de sofrê-la. Sobre o tratamento 
medicamentoso, jovens que faziam ou fizeram uso dela afirmaram ser esta algo 
fundamental, porém destacaram a dificuldade de manter seu uso contínuo. O 
uso diário da medicação apareceu também como aquilo que os torna diferente 
dos não-portadores. Ser soropositivo para os jovens entrevistados alterou as 
relações afetivo-sexuais, pois a responsabilidade consigo e com o outro tornou-
se a tônica da relação. Os sujeitos descreveram as diferenças entre o vírus e a 
síndrome instalada, diferenciando o HIV, que é mais fraco, da Aids, que mata. 
Foram identificados dois eixos norteadores dos discursos dos jovens sobre 
o viver com HIV: diferença e normalidade. Viver com o HIV é diferente, pois 
apresenta particularidades, exige cuidados e novos aprendizados e é normal no 
sentido que estes jovens continuam suas vidas, perseverando na existência e 
potencializando suas vidas. 

318. DADOS GERAIS:

 Más notícias: o processo de comunicação do médico a 
crianças e adolescentes hospitalizados.

Autor: Lucila Rosa Matte Massignani

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UFSC 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Aparecida Crepaldi

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: comunicação; revelação de más notícias; criança e 
adolescente

hospitalizados; educação médica.

Resumo:
A partir da literatura médica e psicológica; constatou-se que comunicar 
más notícias ao paciente é uma tarefa considerada difícil pelos médicos; 
principalmente quando este é menor de idade. Deste modo; esta pesquisa 
objetivou caracterizar o processo de comunicação de más notícias do médico 
que atende crianças e adolescentes hospitalizados. Mostrou-se importante o 



SAÚ
D

E

395

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

estudo desta temática uma vez que a forma como ocorre a comunicação de más 
notícias influencia no processo de saúde-doença e; especificamente; na auto-
estima; na relação entre médico e paciente; no desenvolvimento da criança e do 
adolescente e; sobretudo; na adesão ao tratamento. Este estudo foi baseado na 
teoria bioecológica do desenvolvimento humano e se caracterizou como uma 
pesquisa quali-quantitativa de caráter descritivo; realizada em duas instituições: 
um hospital pediátrico e uma unidade pediátrica de hospital geral. Na primeira 
etapa da coleta de dados; a pesquisa teve; com a aplicação de questionário 
misto; a participação de 33 profissionais; sendo 13 médicos e 20 residentes. Na 
segunda etapa; realizou-se entrevista semi-estruturada com 18 pediatras; os 
quais também haviam respondido o questionário inicial; sendo 7 médicos e 11 
residentes. A análise dos questionários foi realizada com o auxílio do programa 
estatístico SPSS; para realização do cálculo de frequência e porcentagem. A 
entrevista e a questão aberta do questionário foram analisadas por meio da 
técnica de análise de conteúdo do tipo categorial-temática. Para a análise das 
entrevistas foram construídos quatro núcleos temáticos (Estratégias; Recursos; 
Facilidades e dificuldades; e Multidisciplinaridade) e 30 categorias; que refletiram 
o processo comunicacional percebido pelos participantes. Concluiu-se que a 
comunicação de más notícias é uma tarefa difícil de ser realizada devido à falta 
de preparo; sobretudo acadêmico; para lidar com os aspectos subjetivos que 
envolvem esse processo; como o sofrimento que mobiliza no profissional e as 
reações do paciente. A comunicação costuma ser evitada ou pouco realizada 
quanto maior for a magnitude da má notícia. Assim; os médicos não costumam 
comunicar más notícias consideradas ‘piores’ à criança e ao adolescente. Contudo; 
informações percebidas como ‘melhores’ são fornecidas ao paciente; sendo 
estas; em geral; mencionadas de maneira sincera; acolhedora; compreensível e 
gradual. Apesar de ainda imperar o modelo comunicacional que não inclui a 
criança no seu processo de adoecimento; acredita-se que isso está em processo 
de mudança.

319. DADOS GERAIS:

Comunicação de diagnóstico de soropositividade para o 
HIV e de AIDS para adolescentes e adultos: implicações 
psicológicas e repercussões nas relações familiares e sociais

Autor: Michelli Moroni Rabuske

Nível: Doutorado

Tema: Saúde

Instituição: UFSC 
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Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Aparecida Crepaldi

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: comunicação; diagnóstico; HIV; AIDS; revelação; 
adolescentes; adultos; família; rede social.

Resumo:
O presente estudo teve como objetivos compreender os processos de 
comunicação dos diagnósticos de soropositividade para o HIV e de AIDS na 
perspectiva de adolescentes e adultos vivendo com HIV/aids, as implicações 
psicológicas desses diagnósticos e suas repercussões nas relações familiares 
e sociais. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, delineamento 
transversal e natureza descritiva e comparativa. Foi realizado em Florianópolis/
SC e Itajaí/SC, em dois serviços públicos de referência em DST/HIV/aids e duas 
organizações não-governamentais. Participaram da pesquisa 51 adultos com 
tempo de diagnóstico entre 7 meses e 21 anos, 14 adolescentes e 18 pessoas 
da rede familiar e social dos adolescentes. A coleta de dados foi realizada por 
meio de entrevistas semi-estruturadas com roteiro específico para cada grupo 
de participantes, as quais foram transcritas na íntegra e submetidas à análise 
temática categorial de conteúdo. Constatou-se que o local de realização do teste 
foi associado à presença e à ausência do procedimento de aconselhamento 
pré-teste, realizado nos Centros de Testagem e Aconselhamento mas não nos 
hospitais. O procedimento de aconselhamento pós-teste foi adotado para 
a comunicação do diagnóstico, com exceção dos adultos que receberam a 
notícia antes de 1996 e dos adolescentes infectados por transmissão vertical. As 
expressões utilizadas para nomear o diagnóstico remeteram predominantemente 
ao HIV, mesmo que a condição clínica configurasse o diagnóstico de aids. Os 
aspectos relacionais foram destacados na comunicação, com a valorização da 
relação estabelecida com o profissional de saúde quando houve acolhimento, 
privacidade e duração da consulta com tempo maior do que o habitual. Para os 
adultos, o ideal de comunicação contemplou as características do profissional 
de saúde, os direitos do paciente e a organização dos serviços de saúde. Para os 
adolescentes, o ideal consistiu na revelação “mais cedo”, antes da adolescência, 
por pessoa com quem tenham vínculo e com a garantia de manutenção da 
perspectiva de esperança. A comunicação do diagnóstico para os adolescentes 
foi caracterizada como revelação completa quando os termos HIV e/ou aids 
foram abertamente utilizados, ou revelação parcial quando esses termos não 
foram utilizados. O segredo sobre o diagnóstico caracterizou um período de 
revelação parcial, com a tendência à diminuição na idade média da revelação 
completa para os adolescentes. A comunicação desses diagnósticos foi avaliada 
como um evento traumático que implicou em impacto emocional e sofrimento 
psíquico caracterizado por pensamentos, sentimentos e comportamentos de 
conotação predominantemente negativa. O diagnóstico produziu repercussões 
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e mudanças nas relações familiares e sociais, na sexualidade, nas condições 
psicológicas, no uso de drogas, no trabalho e na espiritualidade. O fio condutor 
das repercussões do diagnóstico foi a revelação para as pessoas da rede familiar 
e social. Os profissionais de

saúde não foram considerados como fonte de apoio e auxílio no processo de 
revelação. A decisão de revelar ou não o diagnóstico para outras pessoas foi 
considerada difícil em função do medo da reação dos outros, medo de sofrer 
preconceito, rejeição e abandono, e também em função da solidão e do 
isolamento implicados na manutenção do segredo.

320. DADOS GERAIS:

Revelação do diagnóstico, adesão e estresse em jovens 
soropositivos para o HIV

Autor: Camila Peixoto Pessoa Guerra

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UNB

Área de concentração: Processos de desenvolvimento humano e saúde

Orientador: Eliane Maria Fleury Seidl

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: adolescentes vivendo com HIV/AIDS, transmissão vertical 
do HIV, revelação do diagnóstico, adesão ao tratamento, estresse.

Resumo:
Um novo panorama tem se estabelecido para crianças infectadas pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) mediante transmissão vertical. O advento do 
tratamento anti-retroviral trouxe melhoria da qualidade de vida e a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (aids) passou a ser considerada uma doença crônica 
para pessoas que têm acesso ao tratamento anti-retroviral. A chegada de crianças 
à adolescência e à idade adulta traz novos desafios para as equipes de saúde e 
um campo de conhecimento a ser explorado. Temas relevantes como revelação 
do diagnóstico, adesão a tratamento e estresse constituíram os objetos de 
estudo dessa pesquisa, que teve como objetivos: (1) identificar as características 
do comportamento de adesão ao tratamento anti-retroviral, segundo relatos de 
jovens e seus cuidadores; (2) investigar o processo de revelação do diagnóstico de 
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soropositividade para os adolescentes; (3) investigar a ocorrência de estresse nos 
jovens participantes; (4) descrever o nível de conhecimento sobre HIV/aids, bem 
como analisar as características do processo de comunicação sobre a enfermidade 
e o tratamento, tendo por base os relatos das díades. O estudo teve ainda o 
propósito de apontar diretrizes para o processo de revelação do diagnóstico a 
profissionais de saúde que atuam em HIV/aids. O delineamento foi descritivo de 
corte transversal, de caráter exploratório. Participaram nove díades compostas 
por adolescentes infectados pelo HIV via transmissão vertical e seus cuidadores 
primários. Seis rapazes e três moças tinham idades entre 12 e 17 anos (M=13,7). 
Os nove cuidadores eram do sexo feminino e as idades variaram entre 36 e 67 
anos (M=49,2). Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas individuais, com 
roteiros semelhantes para os jovens e cuidadores. Para averiguação dos níveis 
de estresse foi utilizada a Escala de Stress para Adolescentes (ESA). Procedeu-
se à análise de conteúdo dos relatos verbais, categorização de respostas e 
correção da ESA com base no protocolo do instrumento. Os resultados sobre 
adesão ao tratamento indicaram que as principais dificuldades se referiram a 
atrasos na ingestão dos medicamentos, sendo que o cuidador cumpria papel 
importante ao lembrar os horários de uso dos anti-retrovirais na maior parte 
das díades. Três jovens referiram não ingestão de comprimidos nos últimos 
três ou sete dias. Observou-se predomínio de percepções negativas sobre os 
medicamentos antiretrovirais por parte dos jovens, além de incongruências nas 
informações entre adolescentes e cuidadores sobre o esquema anti-retroviral 
em uso. Os cuidadores pareciam desconhecer as principais circunstâncias 
que dificultavam a ingestão da medicação pelos jovens. Quanto à idade e ao 
contexto da revelação do diagnóstico, houve pouca consonância nos relatos dos 
adolescentes e seus cuidadores. Onze entrevistados ressaltaram as vantagens 
da revelação por ter permitido a adoção de condutas de autocuidado pelos 
adolescentes e favorecer práticas preventivas. O nível de conhecimento sobre 
HIV/aids e temas correlatos foi heterogêneo, mas um terço dos entrevistados 
demonstrou déficits de informação sobre temas-chave relativos ao HIV/aids. 
Com base nos pontos de corte da ESA, nenhum jovem estava apresentando 
estresse, porém quatro deles obtiveram escores indicativos de dificuldades na 
dimensão interpessoal. Em suma, a comunicação sobre HIV/aids era precária e 
escassa entre a maioria dos integrantes das díades. Conclui-se que as diretrizes 
para a revelação do diagnóstico devem levar em conta o caráter processual 
e contínuo da revelação e favorecer a abertura da comunicação na família. 
Considera-se que intervenções médicas e psicossociais direcionadas a esta 
população devem visar a maior compreensão sobre aspectos da enfermidade 
e do tratamento e a melhoria dos padrões de comunicação sobre HIV/aids no 
ambiente familiar. 
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321. DADOS GERAIS:

 Perfil e preocupações de adolescentes em tratamento de 
câncer atendidos em unidades pediátricas

Autor: Carmem Sophia Campelo de Albuquerque e Melo

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Áderson Luiz Costa Júnior

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Adolescência, Câncer, Desenvolvimento

Resumo:
O presente estudo investigou, em adolescentes atendidos nos setores de 
oncohematologia pediátrica do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) 
e do Hospital de Apoio de Brasília (HAB), a incidência dos principais tipos de 
câncer, as características sociodemográficas (sexo, idade, procedência, grau de 
escolaridade) e os fatores geradores de sofrimento associados ao tratamento, 
conforme a percepção dos próprios adolescentes. Foram desenvolvidos dois 
estudos de campo. O primeiro, retrospectivo, analisou os registros hospitalares 
dos 380 adolescentes, de 12 a 18 anos de idade, atendidos nos setores 
selecionados entre 1994 e 2004. O segundo estudo baseou-se em entrevistas 
realizadas com 22 dos adolescentes que, em 2005, estavam em tratamento 
onco-hematológico no HAB. Os resultados do estudo retrospectivo mostraram 
que 63% dos adolescentes eram do sexo masculino, 80% tinham até 15 anos 
de idade e 52% eram procedentes do Distrito Federal, sendo a leucemia a 
neoplasia de maior incidência em todos os anos do período considerado. Na 
amostra entrevistada, 14 adolescentes eram do sexo feminino e residiam no 
Distrito Federal, 10 tratavam leucemia linfoblástica aguda (LLA) e todos foram 
submetidos à quimioterapia. Os principais temores em relação ao tratamento 
incluíram a exposição a procedimentos médicos invasivos e a alopecia. O 
enjôo foi o efeito colateral referido como o que mais incomodava. Dormir e 
fazer uso de medicação eram as estratégias mais adotadas para o alívio desses 
efeitos. As áreas que sofreram maior interferência do tratamento foram: lazer, 
escola e relacionamentos familiares. Dezesseis adolescentes referiram que não 
podiam mais realizar as atividades habituais de lazer, embora nove tenham 
passado a realizar novas atividades. Nove participantes interromperam as 
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atividades escolares e quatro mencionaram dificuldades de aprendizagem 
e de relacionamento com colegas. O aumento da aproximação entre os 
membros da família foi a principal mudança em termos de relações familiares. 
Os entrevistados gostariam de receber mais informações sobre a doença e o 
tratamento e que os amigos se reaproximassem. Sugeriram que houvesse mais 
atividades de lazer durante a internação (jogos, filmes, e vídeo-game) e que esse 
período fosse utilizado para novos aprendizados. O estudo aponta a necessidade 
de atendimento psicossocial específico, no qual se disponibilize aos pacientes: 
acolhimento, esclarecimentos periódicos sobre o quadro clínico e o tratamento, 
atividades lúdicas, formação de grupos para troca de experiências, discussão 
de temas relacionados às mudanças provocadas e oferecimento de suporte 
emocional. Destaca-se, ainda, a necessidade de sensibilização da equipe de 
saúde para lidar com as demandas de pacientes adolescentes. Espera-se que as 
informações obtidas possam subsidiar outros estudos que investiguem o perfil 
de adolescentes em tratamento de patologias crônicas, demandas psicossociais 
e estratégias de enfrentamento, bem como estimular projetos governamentais 
e ações de administração hospitalar que ampliem o conhecimento e o suporte 
psicológico e interdisciplinar sistemático oferecido a pacientes adolescentes.

322. DADOS GERAIS:

Pródomos e qualidade de vida de jovens na moradia 
estudantil da Universidade de Brasília - UnB

Autor: Cleuser Maria Campos Osse

Nível: Mestrado

Tema: saúde 

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Ileno Izídio da Costa

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Sofrimento psíquico, saúde mental, universidade de 
Brasília, estudantes universitários-habitação, qualidade de vida.

Resumo:
O propósito principal deste estudo foi mapear as condições psicológicas, sociais 
e de qualidade de vida do jovem universitário residente na moradia estudantil da 
UnB, objetivando ao final subsidiar futuros programas de proteção, prevenção e 
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assistência desta população. A procura por assistência psicológica em programas 
da UnB é composta em sua maioria por jovens universitários entre 17 e 25 
anos, em fase crítica de desenvolvimento psicossocial, experimentando muitas 
mudanças e, tratando-se dos residentes da moradia estudantil, tendo saído da 
casa de seus pais pela primeira vez para morar na universidade. Para verificar a 
existência de pródromos e conhecer a qualidade de vida desses jovens, foram 
utilizados questionários auto-aplicáveis, sobre questões demográficas, de 
eventos de vida na infância, durante a vida e no último ano, uso de álcool e 
outras substâncias e de risco e ideação ao suicídio. Oitenta e sete (87) voluntários 
participaram da pesquisa. Os resultados apontam para uma realidade 
preocupante: jovens na maioria com até 25 anos de idade, com dificuldades 
para a sua manutenção material na universidade. Foram identificados, em sua 
maioria, pródromos que indicaram ansiedade, depressão e dificuldades em 
aceitar/procurar ajuda. As dificuldades financeiras, o ambiente social composto 
por um complexo emaranhado de relações e a carência de orientação e apoio 
identificados, favorecerem o aparecimento de comportamentos de risco como 
tentativa de solução de problemas relacionados ao sofrimento psíquico. Apesar 
da existência de programas estudantis na UnB, estes ainda não conseguem cobrir 
toda a complexa demanda por assistência destes estudantes. Ficou evidente a 
necessidade de implementação de investimentos que privilegiem a saúde física 
e mental e que possibilitem não só a permanência na universidade, mas uma 
permanência com qualidade. Sugere-se ações emergenciais, a médio e em 
longo prazo, para que os programas já existentes na instituição possam atender 
de maneira mais abrangente os alunos da moradia estudantil, objetivando obter 
melhor rendimento acadêmico e qualidade de vida na moradia estudantil. 

323. DADOS GERAIS:

AIDS e juventude na revista Veja: 1999 a 2005

Autor: Daniella Maria Freire Meira Lima

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Angela Maria de Oliveira Almeida

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Aids, juventude, mídia, representações social.
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Resumo:
Neste trabalho analisamos, a partir de uma perspectiva psicossocial, apoiados 
na Teoria das Representações Sociais, os discursos produzidos na mídia acerca 
da aids e em especial aqueles que de algum modo faziam referência aos 
adolescentes e jovens neste contexto. Entendemos que estes discursos são 
muito importantes na formação de crenças, valores e atitudes relacionados 
à aids e à adolescência/juventude, e, desta forma, acabam por dar sentido às 
práticas preventivas no cotidiano. Procuramos identificar como a revista VEJA, 
em tempos de efetiva distribuição gratuita de medicação anti-retroviral, fez 
circular e popularizou o conhecimento científico acerca da aids e da juventude 
no contexto da doença. Para tanto, estruturamos a pesquisa em dois estudos. No 
primeiro estudo - Aids na VEJA de 1999 a 2005 - todas as reportagens publicadas 
entre 1999 e 2005 que continham a palavra aids foram selecionadas e analisadas 
com auxílio do software ALCESTE (N=352). Verificamos que os discursos da revista 
acerca da aids estruturavam-se em três eixos, cada um deles apontando distintos 
elementos de representação. No primeiro eixo aspectos privados, íntimos, das 
pessoas soropositivas, são tornados públicos e a aids é abordada principalmente 
pelo seu caráter de doença sexual. Elementos de antigas representações são 
reavivados - a doença é novamente associada a comportamentos sexuais 
desviantes, de risco. No segundo eixo predominam os discursos de médicos e 
cientistas, e a revista cumpre o papel de tornar a epidemiologia e o tratamento 
da doença familiares às pessoas comuns. Foi a medicação anti-retroviral que 
permeou a ressignificação da aids como doença crônica, com a qual é possível 
viver, mas não muito bem. Por fim, no terceiro eixo, a aids é abordada como tema 
de política internacional e aspectos econômicos da doença são enfocados. A 
aids é significada como doença que nos países pobres, além de colocar em risco 
vidas humanas, compromete o desenvolvimento econômico e a coesão social. A 
doença é agora associada à pobreza, à ignorância. No estudo - Aids e Juventude 
na VEJA de 1999 a 2005 - introduzimos mais um parâmetro – adolescência – 
eliminando todas as reportagens que não continham pelo menos uma das 
seguintes palavras: juventude, jovem, jovens, adolescência, adolescente, ou 
adolescentes (N=152). As representações da aids encontradas no primeiro 
estudo, de algum modo, continuaram presentes no segundo estudo. Grande 
parte da informação relacionada aos jovens utilizou o discurso médico-científico 
enfatizando a necessidade da redução do comportamento de risco, em uma 
tentativa de favorecer o controle do comportamento sexual. Foram identificadas 
ideias de imaturidade e irresponsabilidade na representação dos jovens no 
contexto da aids, qualificando-os como sujeitos incapazes de se prevenir. 
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324. DADOS GERAIS:

Adolescência, corpo e câncer: sobre a escuta psicanalítica 
no hospital

Autor: Juliana Burlamaqui Carvalho

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: UNIFOR

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Leonia Cavalcante Teixeira

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: adolescência; psicanálise; corpo; câncer; hospital

Resumo:
Esta dissertação aborda a passagem adolescente entrecruzada pela experiência 
do câncer, propondo investigar as implicações subjetivas do câncer em 
adolescentes e das consequentes mutilações, bem como as expressões do mal-
estar e as tentativas de elaboração do luto. A inserção do psicanalista no hospital 
e a prática psicanalítica possível com adolescentes foi o ponto de partida para 
considerar a possibilidade de fazer pesquisa psicanalítica em interlocução com o 
campo de saúde. A escuta com adolescentes no contexto hospitalar suscitou os 
primeiros questionamentos acerca das perdas que revelam a vulnerabilidade do 
corpo e do trabalho psíquico das adolescentes, a fim de reintegrar as mudanças 
corporais à imagem corporal. O adoecimento orgânico e as transformações da 
puberdade confrontariam o adolescente com o Real do corpo, que precisará 
ser ressignificado. A adolescência, para a psicanálise, é um momento singular 
de estruturação psíquica que envolve um novo posicionamento diante das 
mudanças corporais e dos acontecimentos para ser reconhecido numa nova 
posição subjetiva. Neste percurso, foram utilizados casos clínicos que evocaram 
a teorização, pautada no referencial psicanalítico, sobre as questões do corpo e 
da passagem adolescente marcada pelo câncer. A clínica convoca o analista a 
teorizar sobre o efeito da sua prática para poder ser autor, sendo a construção 
do caso clínico uma elaboração do analista-pesquisador que tenta apreender o 
que emerge na relação transferencial: o sujeito. A pesquisa em psicanálise será 
considerada como indissociada da prática e da clínica, também estando pautada 
na ética e no lugar do analista no laço social.
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325. DADOS GERAIS:

T Cuidados paliativos: a vivência de profissionais de 
uma equipe interdisciplinar na assistência a crianças e 
adolescentes com câncer

Autor: Nichollas Martins Areco 

Nível: Mestrado

Tema: Saúde 

Instituição: USP.RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Elizabeth Ranier Martins do Valle

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: neoplasias, criança, adolescentes, cuidados paliativos, 
profissional de saúde.

Resumo:
Os avanços nas técnicas de diagnóstico e tratamento do câncer pediátrico 
possibilitaram a melhora na qualidade de vida e as chances de cura de crianças 
e adolescentes acometidos por este tipo de enfermidade. Entretanto, alguns 
tipos de neoplasias ainda são de difícil controle, não sendo viável a remissão 
completa da enfermidade, nem a recuperação da saúde, fato que torna a morte 
uma probabilidade presente. Neste contexto se torna fundamental que a equipe 
de saúde invista no cuidado paliativo, zelando pelo controle da dor e de outros 
eventos desagradáveis, oferecendo condições para a preservação da qualidade 
de vida destas pessoas. Ao adentrar neste campo da assistência, o cuidador se 
depara com o desafio de conviver com pessoas que experimentam a facticidade 
da morte, lidando com angústias, incertezas frente ao futuro, e sentimentos 
relacionados ao embate da preservação da vida e a finitude. Assim, este estudo 
tem como objetivo compreender a vivência de profissionais de uma equipe de 
oncologia pediátrica na prática dos cuidados paliativos. Foram entrevistados oito 
profissionais de uma equipe multidisciplinar pertencentes a um hospital-escola, 
e mediante o consentimento prévio, seus depoimentos foram audiogravados e 
transcritos na íntegra. A compreensão do relato dos colaboradores foi realizada 
a partir do referencial teórico-metodológico da Fenomenologia, e para que 
fosse possível descrever a essência da vivência e os significados atribuídos a ela, 
utilizei o envolvimento existencial e o distanciamento reflexivo como etapas 
inter-relacionadas que compõem a redução fenomenológica. Ao investir nos 
cuidados paliativos, os componentes desta equipe prezam pelo combate e 
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prevenção do sofrimento físico e psicossocial, valorizando a excelência técnica 
de suas intervenções. Em complemento, parte essencial do cuidado paliativo 
reside na construção do vínculo e envolvimento existencial com as pessoas 
assistidas, e este clima de afetuosidade e confiança se torna uma via para a 
concretização da assistência. Assim, o pessoal de saúde sente que tem mais 
condições de compreender a criança e o adolescente, reunindo recursos para 
intervir e auxiliar o paciente e sua família na promoção da vitalidade mesmo 
estando diante das incertezas trazidas pela morte. Todavia, ao se colocar numa 
relação tão próxima com jovens em grande sofrimento, não há garantia de 
proteção emocional dos profissionais, que passam a vivenciar os sentimentos 
pertinentes a perda de um ente querido, bem como ambivalência, culpa e 
frustração. Há uma tendência de integração dos aspectos positivos e negativos 
desta vivência, trazendo ao trabalhador a sensação de bem-estar e realização 
por ter compartilhado com seus pacientes todos os momentos de sua trajetória 
de vida e o desenrolar de sua morte.

326. DADOS GERAIS:

 A influência da televisão nos hábitos alimentares de uma 
população de adolescentes da região norte brasileira

Autor: Maria Emilia de Oliveira Pereira Abbud

Nível: Mestrado

Tema: Saúde

Instituição: USP-RP 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sebastião de Sousa Almeida

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Comunicação. Televisão. Propagandas de Alimentos. 
Obesidade

Resumo:
A inatividade física; associada ao aumento do consumo de alimentos energéticos 
consumidos frente à televisão; ou em decorrência da influência de comerciais 
de produtos alimentícios veiculados; têm sido apresentada como fator 
determinante para o aumento de peso corporal durante a adolescência. Assim; 
o presente estudo teve como objetivo investigar a influência da televisão nos 
hábitos alimentares de uma população de adolescentes da região norte brasileira. 
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Foram investigados: a) a importância da comunicação; seu nível de influência; 
com ênfase principal na publicidade e propaganda veiculadas na televisão; b) a 
quantidade de propagandas de alimentos veiculados pelas principais redes de 
canal aberto da televisão brasileira; bem como a qualidade nutricional destes 
alimentos; c) o conteúdo das propagandas de alimentos; incluindo os apelos 
emocionais e racionais associados ao produto promovido; d) os hábitos de 
compra de alimentos e os hábitos alimentares dos adolescentes; relacionando-os 
à ocorrência de sobrepeso e obesidade. Cada objetivo específico foi desenvolvido 
em um estudo; com material e método específicos. No estudo número um; foram 
gravadas as programações das três principais redes de canal aberto brasileiras; 
líderes de audiência a cidade de Manaus. Paralelamente; procedeu-se à análise 
do relatório de programação diária das três emissoras de televisão. Os dados 
foram analisados através de estatística paramétrica; utilizando-se Análise de 
Variância (ANOVA). Verificou-se que categoria alimentos apresentou a maior 
frequência média de veiculação. Com relação às propagandas de produtos 
alimentícios selecionadas; verificou-se que a maior parte delas; referia-se a 
alimentos classificados no grupo óleos; gorduras; açúcares e doces da Pirâmide 
Alimentar Adaptada. No estudo número dois foram realizados dois tipos de 
análise: a primeira; quantitativa; relacionando a porcentagem de ocorrência das 
categorias para classificação das propagandas e produtos. Constatou-se que 
73;3% das propagandas promoveu o produto em si. A mesma porcentagem 
73;3% indicou alimentos para consumo durante o café da manhã e/ou lanche. 
A totalidade das propagandas alimentícias selecionadas sugeriu o consumo 
imediato dos produtos anunciados. Na segunda análise proposta; também 
quantitativa; utilizou-se a ANOVA. Em relação aos sentimentos explorados pelas 
propagandas de alimentos a post hoc demonstrou que a frequência média de 
indicação de sentimentos explorados; representados pelos grupos (gênero 
feminino e gênero masculino) foi estatisticamente maior no grupo masculino. 
Tendo como referência a análise dos dados coletados a partir do julgamento das 
ideias associadas aos produtos alimentícios; observou-se que os dois grupos; 
julgaram as propagandas com frequências médias iguais. No estudo número 
três; foi aplicado o Questionário de Avaliação de Consumo; Questionário de 
Avaliação Sócio-Econômica; aos 94 adolescentes; de ambos os sexos; alunos 
do Instituto Federal de Educação; Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM. 
Os resultados revelaram que 11;7% dos alunos estavam com sobrepeso e 7;7% 
apresentaram obesidade; não sendo identificada diferença significativa entre o 
IMC médio dos meninos e das meninas. Sendo constatada diferença significativa 
entre o IMC e o hábito de assistir à televisão por mais de 2 horas por dia somente 
para os adolescentes do sexo masculino. A propaganda foi um dos fatores 
associados à decisão de compra dos alimentos. As propagandas veiculadas 
associaram sentimentos de satisfação; prazer e alegria; ideias de convencimento 
e qualidade do produto para incentivar o consumo de alimentos. Fatores que 
poderiam exercer influência nos hábitos alimentares dos adolescentes. A maior 
parte dos adolescentes apresentou hábitos alimentares inadequados; com 
elevado consumo de gordura; açúcar e sal. Os dados apresentados no presente 
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estudo concordam com a literatura especializada; que revela que a intensa 
propaganda de alimentos na televisão pode estar contribuindo com os índices 
de sobrepeso e obesidade encontrados os adolescentes.

327. DADOS GERAIS: 

A influência da televisão nos hábitos alimentares de crianças 
e adolescentes

Autor: Paula Carolina Barboni Dantas Nascimento 

Nível: doutorado

Tema: mídia

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sebastião de Sousa Almeida

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: obesidade, propagandas de alimentos, televisão

Resumo:
Entre os fatores ambientais associados à obesidade encontra-se a intensa 
veiculação de propagandas de alimentos pela televisão que, na maioria, possuem 
alto valor calórico e baixo valor nutricional. O hábito de assistir televisão pode 
aumentar o consumo desses alimentos, além de promover o sedentarismo. Assim, 
os objetivos do presente estudo foram investigar: 1) a quantidade e a qualidade 
dos alimentos veiculados pela televisão; 2) o conteúdo das propagandas 
de alimentos, incluindo os apelos emocionais e racionais e 3) os hábitos de 
compras das famílias e os hábitos alimentares de crianças e adolescentes. Para 
tanto, foram realizadas gravações das programações de redes de televisão de 
canal aberto, onde os produtos anunciados foram classificados em categorias 
previamente definidas. Posteriormente, foi aplicado o Questionário de Avaliação 
de Consumo, às famílias de 816 crianças e adolescentes, de ambos os sexos, 
matriculados em Escolas Estaduais e Municipais de Ensino Fundamental de 
Ribeirão Preto-SP. Os resultados indicaram que a categoria alimentos foi a mais 
anunciada, independente do dia e horário. A pirâmide formada a partir desses 
alimentos apresentou acentuada discrepância em relação à Pirâmide Alimentar 
Recomendada. Cerca de 82% das propagandas sugeriram o consumo imediato 
dos alimentos e em 78% os personagens os consumiram de forma explícita; 57% 
apresentavam desenho animado e/ou animação e 58% representavam alguma 
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situação cotidiana. Satisfação, prazer e alegria foram os sentimentos mais 
explorados, juntamente com as ideias de diversão, identificação do consumidor 
e convencimento. Cerca de 24% dos alunos apresentou sobrepeso ou obesidade, 
não havendo diferença significativa entre meninos e meninas. Tratava-se de uma 
população de baixo nível sócio-econômico, uma vez que 50% dos pais e 47% 
das mães não haviam completado o ensino fundamental e 56,5% das famílias 
recebiam até 4 salários mínimos. Assistir mais de 2 horas de televisão por dia 
esteve associado ao aumento do IMC, somente entre os meninos. Propaganda 
foi um fator associado à tomada de decisão de compra de alimentos. A maioria 
dos alunos apresentou hábitos alimentares inadequados, com elevado consumo 
de gordura, açúcar e sal. Assim, ficou evidente que a televisão anuncia elevada 
frequência de propagandas de alimentos, a maioria com baixo valor nutricional, 
associando o consumo do alimento a aspectos positivos e agradáveis. Tais fatores 
poderiam estar influenciando os hábitos alimentares de crianças e adolescentes, 
contribuindo para o aumento nos índices de obesidade.

328. DADOS GERAIS:

Os sentidos subjetivos de adolescentes com câncer

Autor: Giselle de Fátima Silva

Nível: Mestrado 

Tema: Saúde

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Mauro Martins Amatuzzi

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Subjetividade e câncer, adolescência, sentidos subjetivos, 
psico-oncologia 

Resumo:
Esta dissertação é o resultado de um estudo qualitativo baseado na Teoria 
da Subjetividade e na Epistemologia Qualitativa, ambos desenvolvidos por 
González Rey. O principal objetivo desse estudo foi analisar e discutir as 
configurações subjetivas de adolescentes portadores de câncer, enfatizando a 
singularidade do sujeito que adoece a partir de uma discussão complexa sobre 
o processo saúde-doença. O trabalho foi desenvolvido com quatro estudos 
de caso com adolescentes de 13 a 19 anos de ambos os sexos, e que estavam 
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hospedados numa Casa de Apoio. Como instrumentos de pesquisa utilizamos 
a dinâmica conversacional e o complemento de frases. A discussão do nosso 
trabalho foi realizada por meio de uma análise construtivo-interpretativa 
das zonas de sentidos elaboradas para cada estudo de caso. Nessas zonas de 
sentidos observamos alguns elementos comuns, tais como: as representações 
sociais do câncer, o impacto do diagnóstico, as relações sociais e familiares, 
as transformações do corpo decorrentes dos efeitos colaterais do tratamento 
e a interferência da rotina hospitalar na vida do adolescente. Como resultados 
pôde-se concluir que a produção subjetiva de cada adolescente é peculiar 
à sua história de vida, à cultura, valores e hábitos, além do contexto atual. 
Portanto, os sentidos subjetivos dos adolescentes portadores de câncer não 
estavam limitados ao espaço simbólico da adolescência ou do câncer, mas 
integravam sentidos subjetivos constituídos em outras esferas da vida desse 
adolescente. Dessa forma, nosso estudo vem apresentar a importância do 
resgate da singularidade do sujeito que adoece, tanto na intervenção médica, 
no acompanhamento psicológico e também no desenvolvimento de estudos 
científicos. Além disso, foi mediante a valorização da singularidade que foi 
possível desenvolver a categoria pesquisa-terapia que se refere ao espaço 
inter-relacional gerado entre a pesquisadora e adolescente, que não se limitou 
somente ao desenvolvimento da pesquisa, mas possibilitou o vínculo afetivo e 
acolhimento psicoterapêutico dos jovens participantes desse estudo.

329. DADOS GERAIS:

Satisfação de Vida, Rede de Relações, Coping e Neuroticismo 
em Jovens Portadores e Não Portadores do HIV

Autor: Adriana Jung Serafini

Nível: Doutorado 

Tema: subjetividade

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Denise Bandeira

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: HIV, Satisfação de Vida, Coping e Neuroticismo, Rede de 
Relações
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Resumo:
A presente tese de Doutorado foi composta por um capítulo introdutório 
e três estudos, todos eles empíricos apresentados em formato de artigos. Os 
artigos objetivaram investigar as variáveis satisfação de vida, rede de relações, 
coping e neuroticismo nos grupos estudados. A amostra do primeiro artigo foi 
composta por um grupo não-clínico de estudantes (n = 502) e a do segundo, 
por um grupo clínico de portadores do HIV (n = 45), todos procedentes da 
Grande Porto Alegre e com idades entre 14 e 23 anos. No terceiro estudo 
participaram os jovens do grupo clínico e 494 jovens do grupo não-clínico. Em 
todos os três, os instrumentos utilizados foram: questionário de dados sócio-
demográficos, Escala Multidimensional de Satisfação de Vida para Adolescentes 
– EMSV-A, Inventário de Rede de Relações – IRR, Inventário de Estratégias de 
Coping e Escala Fatorial de Neuroticismo – EFN. Para a análise dos dados dos 
dois primeiros estudos foram realizadas MANCOVAS e MANOVAS e análises 
de regressão múltipla e para o terceiro estudo, análises discriminantes entre 
os grupos para cada um dos instrumentos. Tanto os resultados do primeiro 
quanto do segundo estudo indicaram que os jovens participantes utilizaram 
um número variado de estratégias de coping e apresentaram um bom nível 
de satisfação de vida, porém para o grupo clínico houve declínio na satisfação 
com as amizades. As relações com amigos e com a figura materna mostraram-
se como aspectos importantes. Verificou-se, ainda, que o melhor preditor do 
nível de Satisfação de Vida Total de ambas amostras foi o fator Depressão do 
EFN. No terceiro estudo foram encontradas diferenças entre os grupos em todos 
os instrumentos. Evidenciou-se também uma perda do sentido vital no grupo 
clínico, principalmente pelos achados da EFN. Os resultados contribuíram para 
o conhecimento acerca da adolescência, assim demonstraram a necessidade 
de se criar intervenções para a promoção do bem-estar de portadores e não 
portadores do HIV.
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SEXUALIDADE

330. DADOS GERAIS: 

Jovens e relacionamentos afetivos: mediações psicossociais 
do amor em tempos de do “ficar” 

Autor: Nádia Correia Frutuoso de Assis

Nível: Mestrado

Tema: Sexualidade

Instituição: PUC-Goiás

Área de concentração: Psicologia 

Orientador: Sônia Margarida Gomes Sousa

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: juventude; mediação psicossocial; sentidos dos 
relacionamentos afetivos.

Resumo:
Partindo da compreensão de indivíduo e sociedade, objetividade e subjetividade 
enquanto realidades que se constituem em uma relação de unidade recíproca 
e indissociável, a presente pesquisa buscou apreender a participação de 
instâncias de mediação psicossocial fundamentais no processo de socialização, 
tais como a família, a religião, o trabalho, os grupos, a indústria cultural, na 
formação dos sentidos e significados que os jovens contemporâneos produzem 
acerca dos relacionamentos afetivos. O desenvolvimento histórico da noção de 
juventude, a constituição da sociabilidade, da sexualidade e da afetividade do 
jovem também são discutidas na tentativa de compreensão das novas e das 
tradicionais maneiras do jovem relacionar-se afetivamente na atualidade. A 
pesquisa foi realizada com alunos da Universidade Federal de Goiás, do quinto 
período dos cursos de Geografia e Pedagogia, ambos licenciatura e noturnos, e 
Medicina, integral, e Direito, matutino, dos quais foram selecionados oito alunos, 
sendo quatro do sexo masculino e quatro do sexo feminino. A escolha dos 
cursos e dos estudantes foi fundamentada no objetivo de analisar e discutir as 
relações de universalidade, particularidade e singularidade, crivadas e mediadas 
psicossocialmente pelas diferenças de classe social e de gênero, relevantes para 
a produção dos sentidos e significados dos relacionamentos afetivos. Os dados 
empíricos para a realização deste estudo foram apreendidos através da aplicação 
de questionário e de uma entrevista semi-estruturada, com os oito jovens 
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estudantes da universidade que atendiam aos critérios de renda familiar, gênero 
e quantidade de pessoas com que haviam “ficado” no último ano. Mediada 
pelas contribuições de autores fundamentais como Adorno, Horkheimer, Freud, 
Marx e outros teóricos, também importantes para a compreensão das formas 
de sociabilidade do jovem contemporâneo, a análise dos dados resultantes da 
presente pesquisa aponta para uma constituição psicossocial tendencialmente 
conservadora da juventude, fortemente vinculada a valores familiares e 
religiosos, que ainda procura pelo grande amor de sua vida, sendo a escolha 
do parceiro afetivo pautada em critérios que dizem respeito à possibilidade de 
completude e satisfação sem grandes dificuldades e diferenças. Na verdade, a 
diferença é que constitui a dificuldade no relacionamento. Ao mesmo tempo, o 
“ficar com alguém” expande-se entre os jovens como um tipo de relacionamento 
fugaz e descompromissado, que tem a obtenção do prazer imediato e egoísta 
como principal projeto. Em síntese, os relacionamentos afetivos entre os 
jovens desenvolvem-se marcados por tendências cada vez mais narcísicas e 
intolerantes ao diferente e, neste sentido, fortemente individualistas, auto-
referidos e heterônomos.

331. DADOS GERAIS: 

Relacionamentos afetivo-sexuais de adolescentes vítimas 
de incesto 

Autor: Aline Luiza de Carvalho 

Nível: Mestrado

Tema: Sexualidade

Instituição: PUC Minas 

Área de concentração: Processos de subjetivação

Orientador: Márcia Stengel 

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Incesto; Adolescência; Relacionamentos Afetivo-sexuais

Resumo:
O estudo buscou refletir sobre as expectativas afetivo-sexuais de adolescentes 
com vivências de incesto, tendo o enfoque direcionado a concepção e dificuldades 
que encontram a este tipo de relacionamento, bem como as aproximações com 
as vivências familiares. O trabalho realizou-se através de pesquisa qualitativa, 
com pesquisa bibliográfica e documental, sobre o tema família, adolescência, 
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ofensas sexuais e incesto, além de dados de atendimentos realizados em Aracaju/
SE e, em um segundo momento, com o resultado e análise das entrevistas 
realizadas com as adolescentes selecionadas. As entrevistas semiestruturadas 
foram realizadas com cinco adolescentes contatadas através dos profissionais 
do CREAS São João de Deus e da Casa Santa Zita, instituições de atendimento 
e de abrigo de Aracaju. Com as respostas oferecidas pelas entrevistadas, 
observamos as dificuldades com os relacionamentos sociais, principalmente às 
relações amorosas, demonstrando insegurança, angústia de separação e pouca 
perspectiva de uma relação positiva e feliz. Outro ponto a ser considerado foi as 
adolescentes em situação de abrigamento, que demonstraram distanciamento 
de experiências sociais íntimas, além da dificuldade de compreender sua própria 
sexualidade. Os resultados desta pesquisa revelaram a grande importância 
de discorrer sobre as temáticas envolvidas e de repensar formas de ação que 
não prejudiquem ainda mais crianças e adolescentes que já passaram por 
tantas situações de violência, assim como promover o seu desenvolvimento 
biopsicossocial e sexual.

332. DADOS GERAIS:

Bola de neve 

Autor: Bruna Suruagy do Amaral Dantas

Nível: Mestrado

Tema: Sexualidade 

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Salvador Antonio Meirelles Sandoval

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Sexualidade, corpo, igreja

Resumo:
A pesquisa aqui desenvolvida analisou as representações da sexualidade 
presentes nos discursos de jovens cristãos, membros da Igreja Evangélica 
Bola de Neve. A preocupação da instituição eclesiástica com a vida sexual dos 
fiéis é evidente. A sexualidade aparece sutilmente disfarçada nas pregações 
e orientações pastorais. O comportamento sexual encontra-se sob a tutela 
da igreja, que procura moralizá-lo e regulamentá-lo. Para compreender as 
produções simbólicas dos jovens fiéis em torno do fenômeno da sexualidade, 
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frequentamos semanalmente os cultos durante um ano, participamos de 
algumas reuniões, fomos às cerimônias de batismo, visitamos o site da igreja e 
fizemos entrevistas com sete sujeitos, que pertencem à comunidade religiosa há 
mais de um ano. Após a coleta dos dados, organizamos os discursos em núcleos 
temáticos, definidos a partir dos objetivos do trabalho e do referencial teórico. 
Para analisar o material obtido, utilizamos a Teoria das Representações Sociais, 
elaborada por Serge Moscovici. Os depoimentos nos permitiram compreender 
as concepções de sexualidade dos jovens e o discurso oficial da igreja. A vida 
sexual dos solteiros torna-se uma obsessão para a hierarquia clerical, que 
procura regulamentar as relações amorosas. Enquanto o desejo é interditado, os 
corpos dos fiéis desfilam livremente pelo templo, exibindo seus belos contornos. 
A libido é, pois, simultaneamente, inibida e estimulada no espaço religioso. A 
contradição institucional é flagrante.

333. DADOS GERAIS:

Prostituição Juvenil Feminina: A Escolha, As Experiências e 
As Ambiguidades do ‘Fazer Programas’.

Autor: Rafaela Assis de Souza

Nível: Mestrado

Tema: sexualidade 

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lídio de Souza

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Prostituição juvenil; programas sexuais; estigma; 
sexualidade;

juventude feminina.

Resumo:
O trabalho teve como objetivo investigar como a prática de programas sexuais 
é vivenciada por um determinado grupo de jovens mulheres, considerando 
aspectos sociais, culturais e contextuais envolvidos. Discutindo questões 
conceituais, a pesquisa tentou se desvincular de perspectivas que focalizavam 
exclusivamente um sentido de vitimização da prostituição de crianças e 
adolescentes, buscando acrescentar novos conteúdos de análise sobre o 
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fenômeno a partir da percepção de sua diversidade e das múltiplas formas 
de manifestação, reavivando o caráter de liberdade e autonomia presentes 
em tais práticas. Através de uma abordagem psicossocial, investigou-se as 
experiências de dois grupos distintos: o Grupo 1, formado por 10 mulheres 
jovens que confirmaram a prática de programas sexuais e o Grupo 2, composto 
por 09 mulheres jovens que negaram a realização de programas sexuais, mas 
afirmaram sua proximidade e o conhecimento sobre essa realidade. Foram 
realizadas entrevistas semi-dirigidas que procuraram coletar informações 
sobre dados pessoais, escolarização, trabalho, infância, relacionamento familiar, 
primeiras experiências sexuais, programas sexuais, cotidiano e futuro. Os dados 
foram sistematizados através da análise de conteúdo temática, que possibilitou 
interpretações qualitativas sobre os mesmos. Os principais resultados indicaram 
que o fazer programas apareceu como oportunidade para as jovens na medida 
em que experimentaram gradativamente a independência do núcleo familiar, 
tendo como motivação o desejo de liberdade e de consumo, associados a um 
complexo conjunto de condições estruturais, sociais, econômicas e culturais. 
Tais fatores se combinam e interagem de formas e intensidades variadas, 
determinando a escolha da jovem nesse caminho marcado pelo estigma e 
marginalização social.

334. DADOS GERAIS:

Adolescer no Contexto da Surdez: Questões Sobre a 
Sexualidade

Autor: Claudia Bisol

Nível: Doutorado

Tema: sexualidade

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Tânia Mara Sperb

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Adolescência, surdez, sexualidade, narrativas.

Resumo:
Esta tese foi desenvolvida com os objetivos de compreender as especificidades 
que podem existir para o adolescer no contexto da surdez e analisar os sentidos 
construídos por adolescentes surdos e ouvintes para a dimensão da sexualidade. 
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Foram realizados três estudos empíricos. No primeiro, foram desenvolvidos 
quatro grupos focais com jovens surdos e ouvintes para aprimorar o questionário 
a ser utilizado no estudo seguinte. A análise das interações possibilitou o 
aprimoramento da estrutura das perguntas e das respostas e a adequação do 
instrumento ao contexto e cultura dos surdos e dos jovens em geral. No segundo 
estudo, quarenta e dois estudantes surdos e cinquenta estudantes ouvintes 
responderam a um questionário computadorizado auto-administrado sobre 
conhecimento a respeito de HIV/AIDS e comportamento sexual, com tradução 
simultânea em vídeo para Língua Brasileira de Sinais. Foram encontradas 
diferenças significativas quanto ao conhecimento, porém jovens surdos e 
ouvintes apresentaram mais semelhanças do que diferenças em relação aos 
comportamentos analisados. No terceiro estudo foram analisadas as respostas 
a uma questão aberta do estudo anterior, sobre vivências amorosas. Trinta e 
duas pequenas narrativas autobiográficas foram selecionadas por conveniência. 
Foi proposta uma metodologia de análise com base na hermenêutica de Paul 
Ricoeur. As narrativas adaptam e se adaptam ao repertório de significados 
compartilhados culturalmente e constituem tentativas de significação e 
ressignificação para os eventos vividos, especialmente para as situações que 
representam rupturas relativas à infância. As especificidades do contexto da 
surdez não ofuscam a complexidade e os desafios enfrentados pelo sujeito que 
vivencia a adolescência. 

335. DADOS GERAIS:

Comportamento Sexual e Religiosidade: Um Estudo com 
Jovens Brasileiros

Autor: Elder Cerqueira Santos

Nível: Doutorado 

Tema: sexualidade 

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sílvia Koller

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: religiosidade, comportamento sexual de risco, juventude 
brasileira.
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Resumo:
O objetivo desta pesquisa foi investigar a relação entre comportamentos sexuais 
de risco e religiosidade entre jovens brasileiros de nível socioeconômico baixo. 
A pesquisa foi dividida em dois estudos: transversal (em São Paulo, Porto Alegre, 
Recife e Campo Grande) e longitudinal (em Porto Alegre). Participaram 4078 
jovens com idades entre 14 e 24 anos, 46,5% masculino e 53,5% feminino, 
vivendo em situação de pobreza. Foi utilizado um instrumento auto-aplicável e 
confidencial de 109 questões. Os dados foram coletados em escolas e ONGs de 
forma coletiva. Foram desenvolvidas duas escalas, uma medindo religiosidade 
e outra comportamento de risco sexual (um índice composto por idade da 
primeira relação sexual, uso de camisinha, uso de métodos contraceptivos, abuso 
sexual e gravidez). A média de idade dos jovens participantes foi de 16,14 anos 
(SD=1,83) e não foi encontrada diferença entre moças e rapazes. Os resultados 
indicam que 97,2% são heterossexuais e 46,8% já tiveram a primeira relação 
sexual. A média de idade para o debute sexual foi de 14,24 anos (SD=0,60). A 
média do escore de comportamento de risco sexual foi de 0,60 (SD 0,60) com 
diferença significativa entre moças e rapazes (t=8,99; p<0,001), com média mais 
elevada para as moças (0,68 e 0,51). Em termos de religiosidade, a maioria se 
auto-declarou como católicos (40,8%), seguidos por aqueles que não têm uma 
religião (24,5%) e protestantes (20,5%). Houve uma diferença significativa para 
o nível de religiosidade (t=11,47; p<0,001) entre moças e rapazes, a média do 
índice de religiosidade para eles foi de -0,21 (SD=1,03) e para elas foi de 0,19 
(SD=0,94). A amostra foi dividida em três grupos de religiosidade: alta, média 
e baixa religiosidade. O grupo com alta religiosidade teve o maior indice de 
comportamento sexual de risco (F=7,82; p<0,001). De seis indicadores de 
risco sexual, somente a relação sexual foi associada ao nível de religiosidade 
(participantes mais religiosos tenderam a atrasar a idade da primeira relação 
sexual). Dados longitudinais revelaram que a experiência sexual tende a diminuir 
o nível de religiosidade. Os resultados sugerem que, embora a religiosidade seja 
um fator de proteção atrasando a primeira relação sexual, esta não se mantém 
como um fator de proteção significativo após o debute sexual.

336. DADOS GERAIS:

Gravidez na adolescência: como se configura no Brasil e em 
Portugal

Autor: Eva Diniz Bensaja dei Schiró

Nível: Mestrado

Tema: Sexualidade
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Instituição: UFRGS 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sílvia Koller

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: gravidez, adolescência, contexto social, desenvolvimento.

Resumo:
O presente estudo teve como objetivo investigar as características 
biosociodemográficas associadas à gravidez durante a adolescência. Para isso 
foram realizados dois estudos: um quantitativo (N = 452) e outro qualitativo (N 
= 8). No primeiro investigou-se a gravidez em adolescentes brasileiros de 10 
cidades (n = 226) na relação com a escola, trabalho, família e amigos. Foram, 
também, investigados aspectos da vida sexual e da utilização de métodos 
contraceptivos. Essas mesmas variáveis foram analisadas num grupo de 
comparação sem a experiência de gravidez (n = 226), pareados pelas variáveis 
sexo, idade e cidade. Os resultados obtidos revelaram a ausência de diferenças 
significativas para a escolaridade e o trabalho (p>0,05). Contudo verificou-se 
que os adolescentes com experiência de gravidez tinham um maior número de 
reprovações e estudavam mais no turno da noite. As diferenças entre os grupos 
foram obtidas na utilização de contracepção, na relação com a família e amigos. 
O grupo com experiência de gravidez demonstrou ter uma menor utilização de 
métodos contraceptivos, em comparação ao outro grupo. Além disso, revelou 
um menor nível de apoio e confiança na sua família, assim como, revelou ter 
menos amigos. No segundo estudo foram investigadas qualitativamente 
as mesmas variáveis do Estudo I, em adolescentes grávidas no Brasil (n = 4) 
e em Portugal (n = 4). A gravidez surgiu em relações estáveis e foi descrita 
como um acontecimento importante, mesmo quando inesperado. Muitas das 
adolescentes entrevistadas já não frequentavam a escola e desenvolviam uma 
actividade de trabalho. O contexto social de desenvolvimento sobressaiu como 
um factor importante para a emergência da gravidez durante a adolescência. 
Face ao exposto considerou-se que os resultados qualitativos corroboraram 
aqueles que foram obtidos de forma quantitativa.

337.  DADOS GERAIS:

Escolha de parceiros na adolescência 

Autor: Wallisen Tadashi Hattori

Nível: Doutorado 
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Tema: Sexualidade

Instituição: UFRN

Área de concentração: Psicobiologia

Orientador: Fivia de Araujo Lopes

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: adolescência, escolha de parceiros, diferenças sexuais, 
psicologia evolucionista

Resumo:
O processo de escolha de parceiros é um dos componentes da seleção sexual. 
Na busca pela compreensão dos padrões deste processo, inúmeros estudos 
têm enfatizado o valor adaptativo das diferenças sexuais e suas influências 
sob a avaliação do valor de mercado do indivíduo. O padrão descrito para 
adultos baseado na preferência por determinadas características, mostra que, 
de modo geral, homens procuram por parceiras que sinalizem elevado valor 
de fecundidade e fertilidade, buscando assim parceiras com capacidade de 
gestar e amamentar sua prole. Já as mulheres procuram parceiros com status 
socioeconômico elevado, o que está fortemente associado com a capacidade 
de proteger e fornecer recursos para ela e para sua prole. Surpreendentemente, 
há escassez de trabalhos que investiguem os padrões de escolha de parceiro 
durante o período do início de diferenciação sexual morfológica, fisiológica e 
comportamental. O objetivo deste trabalho foi investigar os padrões de escolha 
de parceiros na adolescência, a fim de descrever suas preferências e contribuir 
para compreensão do comportamento reprodutivo humano. Participaram desta 
pesquisa 1232 estudantes de instituições de ensino do município de Natal, Brasil, 
além de visitantes da Feira de Ciência, Tecnologia e Cultura –UFRN. No Estudo 
Experimental 1, aplicamos um questionário para avaliação da importância de 
determinadas características, além de avaliar o grau de envolvimento e a idade 
preferida em parceiros reais e ideais. No Estudo Experimental 2, fizemos um 
levantamento das características consideradas relevantes e avaliamos o grau de 
importância destas características no processo de escolha de parceiros. O Estudo 
Experimental 3 trouxe uma investigação dos padrões de escolha de parceiros 
com base na auto-avaliação dos adolescentes, avaliando parceiros ideais para 
relacionamentos de curto e longo prazo e relacionamentos atuais. Verificamos 
que os adolescentes estão motivados para viver experiências românticas e/
ou sexuais. Observamos também uma preferência pela idade dos parceiros 
semelhante àquela descrita para adultos. Finalmente, encontramos semelhanças 
e diferenças do padrão de preferências de características em parceiros reais e 
ideais em relação aos padrões apresentados para adultos, além de similaridade 
elevada em relação à auto-avaliação e à avaliação dos parceiros ideais e reais. 
Sugerem que, em relação à escolha de parceiros, os adolescentes se assemelham 
aos adultos jovens, em alguns aspectos, mas não em outros. Nossos resultados 
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mostram a relevância do estudo do comportamento reprodutivo humano 
neste período no desenvolvimento e reforça a necessidade de outros estudos 
na busca da compreensão do comportamento humano do ponto de vista do 
desenvolvimento ontogenético e da sua história evolutiva.

338. DADOS GERAIS:

Gravidez entre 12 e 14 anos: repercussões na vida de 
adolescentes em contexto de vulnerabilidade social

Autor: Rejane de Farias

Nível: Mestrado

Tema: Sexualidade

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Gravidez na adolescência, saúde sexual e reprodutiva, 
redes sociais.

Resumo:
O crescimento dos índices de gravidez, entre adolescentes de 10 a 14 anos de 
idade, constitui-se em uma demanda expressiva para as Políticas Públicas no 
Brasil, no sentido de mobilizar ações de proteção, saúde, educação e assistência 
social. O presente estudo qualitativo objetivou caracterizar as repercussões da 
gravidez em adolescentes, cuja concepção ocorreu no período de 10 a 14 anos 
em contexto de vulnerabilidade social. Participaram dez adolescentes, sendo 
utilizada a entrevista semi-estruturada e o mapa de redes. Os dados foram 
analisados a partir da Teoria Fundamentada Empiricamente. Os resultados 
evidenciaram que as adolescentes tinham conhecimento e acesso a métodos 
contraceptivos antes da gravidez, sendo que esta ocorreu, predominantemente, 
a partir do desejo das mesmas. Prevaleceu a aceitação da gravidez, por 
parte das famílias das adolescentes, embora as reações iniciais dos pais ou 
responsáveis tenham incluído a expressão de raiva, susto ou menção de que 
era muito cedo para engravidar. A mãe e o marido foram citados como figuras 
de maior proximidade e suporte. Identificou-se ainda o afastamento das 
amizades e aproximações com profissionais a partir da gravidez, que também 
teve um impacto negativo na trajetória escolar. A maior parte do grupo não 
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se arrependeu e significa o filho como o mais importante em suas vidas. Os 
projetos de vida modificaram-se, passando a incluir a contracepção e a busca da 
melhoria das condições de vida. Destaca-se a importância da sensibilização das 
redes de profissionais, como aliadas importantes no melhor acolhimento destas 
adolescentes e de um suporte efetivo para as redes familiares.

339. DADOS GERAIS:

Relações amorosas na adolescência e risco: um estudo 
sobre o papel do amor na percepção de risco em relação ao 
HIVAids.

Autor: Adriana de Aguiar

Nível: Mestrado

Tema: Sexualidade

Instituição: UFSC

Área de concentração: Processos Psicossociais, Saúde e Desenvolvimento 
Psicológico

Orientador: Dr. Brigido Vizeu Camargo

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Amor, relações amorosas, adolescência, risco, HIV/Aids, 
representações sociais.

Resumo:
A infecção pelo HIV representa uma das maiores pandemias da história. Os dados 
mostram que hoje as relações sexuais são a via de maior transmissão e aspectos 
sentimentais envolvidos nas relações amorosas têm se constituído obstáculo 
para a adoção de condutas de proteção, como o uso do preservativo. O amor, 
por estar presente em grande parte das relações amorosas, é um sentimento 
que pode estar envolvido na subestimação do risco, pois é responsável pela 
idealização do parceiro. O início das relações amorosas e sexuais tem lugar na 
adolescência o que, somado às características próprias desta fase, insere este 
grupo no contexto de vulnerabilidade ao HIV. Esta dissertação teve como 
objetivo investigar a relação entre o amor e a percepção de risco em relação 
ao HIV entre adolescentes estudantes do ensino médio, em diferentes tipos de 
relacionamento. Tratou-se de um estudo exploratório, de natureza descritiva 
e comparativa, com 301 adolescentes de escolas públicas de Florianópolis. 
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Foi aplicado um questionário em situação coletiva, composto de 3 blocos de 
questões: 1) características sócio-demográficas; 2) relacionamento amoroso e 
3) risco em relação ao HIV. Os dados foram analisados por meio de estatística 
descritiva e relacional, com auxílio do software SPSS, análise de conteúdo e 
análise lexicográfica, com software ALCESTE e SPAD. Os resultados mostram que, 
em geral, o risco em relação ao HIV/Aids é negado pelos adolescentes, pois os 
mesmos subestimam suas chances de infecção quando se comparam a outros 
indivíduos e consideram como mínimo o risco de se contaminar ao longo de 
suas vidas. O amor não apareceu diretamente associado à auto-percepção de 
risco, porém, juntamente com o namoro, se apresenta como complicador do 
sexo protegido. Ele também apareceu indiretamente associado à percepção de 
risco, visto que apresentou relação com a subestimação do risco do parceiro 
amoroso. Observou-se que os significados compartilhados em relação ao amor 
aparecem associados ao risco em relação ao HIV/Aids a medida que justificam 
práticas arriscadas, como o não uso do preservativo.

340. DADOS GERAIS:

Mulheres jovens e prática da dupla proteção em uma 
comunidade popular do Recife.

Autor: Anna Karina Gonçalves Xavier

Nível: Mestrado

Tema: sexualidade

Instituição: UFPE

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Karla Galvão Adriã

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: gênero; dupla proteção; mulheres jovens; direitos sexuais

Resumo:
O presente estudo tem como objetivo compreender como é a abordagem 
das mulheres jovens de uma comunidade popular do Recife-PE com 
seus parceiros sexuais do sexo masculino sobre questões relacionadas 
aos métodos de prevenção e contracepção. Métodos esses que levam as 
práticas de dupla proteção. Por dupla proteção entende-se a proteção 
contra gravidez não planejada e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/
AIDS, sendo uma forma de sexo seguro para casais com relacionamentos 



SEXU
A

LID
A

D
E

423

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

heterossexuais e requer a concordância de ambos os parceiros (BERER, 
2006). Esta pesquisa localiza-se no campo da Psicologia na interface com 
a saúde coletiva e a antropologia, mais especificamente no campo dos 
direitos sexuais e direitos reprodutivos. Tem como referencial teórico a 
categoria gênero, enquanto performatividade que constitui subjetividades 
entremeadas pelo poder nas relações, e, para tanto debate a partir do 
lugar dos estudos feministas na interface com a Psicologia. Utiliza-
se da perspectiva qualitativa e de uma abordagem Etnográfica como 
metodologia. A Etnografia privilegia o lugar da observação em processos 
sociais objetivando identificar e compreender as práticas sociais. A 
revisão da literatura no Brasil, na última década traz para o debate que 
as mulheres jovens, especialmente as pertencentes às classes populares, 
tem dificuldades de praticar a prevenção e contracepção em seus 
relacionamentos afetivos sexuais. Dentre os variados fatores, destacam-se 
as relações desiguais de gênero, falta de diálogo em casa sobre o tema, 
algumas abordagens mal sucedidas pelos profissionais de saúde e falta de 
acesso aos insumos, entre outros. Esses fenômenos têm proporcionado 
dificuldades quanto à prática de dupla proteção para as mulheres jovens. 
Porém, mesmo diante das adversidades as mulheres têm contornado a 
situação e agido em prol da sua saúde sexual e reprodutiva. A partir desse 
panorama foram realizadas idas a campo por um período de dois meses 
consecutivos e posterior escolha de seis mulheres jovens para realização de 
entrevistas em profundidade com idades entre 17 e 24 anos, considerando a 
diversidade de seus relacionamentos afetivos sexuais. Para a sistematização 
das informações construídas com as interlocutoras, foram realizadas: 
transcrição na íntegra das entrevistas; leituras flutuantes e identificação 
das categorias. Destacaram-se como categorias: família, sociabilidade, 
roteiros sexuais e dupla proteção – prevenção e contracepção. A análise 
das informações traz para reflexão que as mulheres jovens estão realizando 
práticas de dupla proteção, mesmo que não nomeiem suas ações com este 
“rótulo”, além de estarem ressignificando as suas relações no tocante as 
questões de gênero. Percebeu-se também que há estratégias diferentes 
entre as jovens para a realização da prática de dupla proteção. Não se pode 
pressupor que haverá um modelo ideal para as estratégias de exercício da 
dupla proteção, uma vez que devem ser consideradas as subjetividades e 
os contextos do cotidiano. Os discursos das interlocutoras revelam uma 
convivência em suas práticas do que pode ser nomeado como “tradicional” 
quanto às relações de gênero e algumas mudanças no posicionamento das 
mulheres jovens nos seus relacionamentos afetivos sexuais quando tratam 
das práticas de dupla proteção.
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341. DADOS GERAIS:

Sexualidade entre jovens das comunidades anfitriãs de 
turismo: desafios para a prevenção das DST/HIV e o 
programa saúde da família

Autor: Renata Bellenzani 

Nível: Mestrado

Tema: sexualidade 

Instituição: USP 

Área de concentração: Psicologia Social

Orientador: Wellington Zangari

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Aids, Doenças venéreas, Jovens, Saúde, Saúde da família, 
Serviços de saúde pública, Sexualidade, Turismo.

Resumo:
A atividade turística em determinadas regiões brasileiras intensifica fluxos 
populacionais sazonais e gera impactos socioambientais, dentre eles agravos 
em saúde sexual e reprodutiva dos moradores das comunidades anfitriãs, o 
que exige respostas programáticas dos sistemas locais de saúde. Uma das 
estratégias de prevenção e promoção da saúde sexual que tem sido valorizada 
no debate sobre o tema constitui na maior incorporação de ações de prevenção 
ao Programa Saúde da Família (PSF), de acordo com suas diretrizes que prevêem 
a integração entre ações de prevenção, tratamento e reabilitação, de acordo 
com a realidade epidemiológica e sociocultural. Os objetivos do estudo foram: 
(1) descrever a vulnerabilidade social e programática às DST/HIV, gravidez 
não planejada e ao mercado sexual, entre jovens residentes em comunidades 
anfitriãs de turismo do litoral sul fluminense; (2) compreender de que modo os 
profissionais da rede básica/Programa Saúde da Família, da mesma localidade, 
reconhecem os impactos do contexto do turismo sobre a saúde do segmento 
jovem caiçara e quais as ações de prevenção que desenvolvem. O estudo de 
desenho qualitativo utilizou a observação etnográfica e entrevistas semi-
estruturadas em profundidade realizadas com dois grupos de informantes: 
12 jovens e 11 profissionais de saúde (dez da rede básica/PSF e um gestor da 
Coordenação Estadual de DST/Aids-RJ). RESULTADOS: O gênero, a cor/etnia, 
a geração, a nacionalidade e o status social mostraram-se fundamentais para 
a compreensão do cenário sexual e sociocultural, bem como das interações 
afetivo-sexuais entre jovens moradores locais e turistas. O cenário sexual 
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amplia a vulnerabilidade dos (as) jovens às DST/HIV, à gravidez não-planejada 
e ao mercado sexual. A disponibilidade para as interações afetivo-sexuais 
entre jovens das comunidades e visitantes é marcada pelos estereótipos como 
turista, gringo (a), caiçara e nativo (a) e pelo intercâmbio de bens materiais e 
simbólicos que distinguem pessoas de fora e pessoas daqui. Os profissionais 
do PSF, por sua vez, reconhecem a vulnerabilidade específica da juventude; 
atribuem-na à pobreza, à escolaridade, à vida familiar, à promiscuidade e às 
características tradicionalmente atribuídas à fase da adolescência. A gravidez na 
adolescência e a multiplicidade de parceiros, significadas como promiscuidade 
são as problemáticas mais reconhecidas. Valorizam a prevenção e realizam ações 
educativas de base comunitária. Como obstáculos à qualidade da prevenção 
entre os jovens, o estudo identificou: 1) a compreensão pouco aprofundada do 
cenário sexual, das relações de gênero e das diferenças de status social enquanto 
aspectos relevantes ao planejamento das ações de promoção da saúde sexual e 
reprodutiva entre jovens caiçaras; 2) as abordagens utilizam prioritariamente o 
recurso das palestras que enfatizam aspectos biomédicos e a orientação como 
base em valores pessoais; 3) há dificuldades operacionais para disponibilizar 
insumos e planejar ações de prevenção no âmbito da rede básica/PSF; 4) a 
interlocução é incipiente entre Atenção Básica/PSF (municipal) e Programa 
Estadual de DST/Aids-RJ. CONCLUSÃO: A intensificação da economia associada 
ao turismo nas comunidades anfitriãs amplia a vulnerabilidade social ao sexo 
desprotegido e ao mercado sexual, atribuindo um caráter singular à desigualdade 
de gênero, cor/etnia e status social. Essas dimensões, invisíveis aos olhos dos 
profissionais do PSF, juntamente com o modelo de prevenção tradicional 
(palestras e orientações) ampliam a vulnerabilidade programática dos jovens 
às DST/Aids, gravidez não planejada e mercado sexual. Haja vista o repertório 
de atitudes e práticas dos profissionais ter se mostrado insuficiente para o 
manejo das tecnologias psicossociais que integram a dimensão sociocultural da 
sexualidade, recomenda-se fortemente o investimento na formação adequada 
dos profissionais do PSF para sofisticar suas ações de prevenção.

342. DADOS GERAIS:

Sexualidade, conjugalidade e direitos entre jovens religiosos 
da região metropolitana de São Paulo

Autor: Cristiane Gonçalves da Silva

Nível: Doutorado 

Tema: sexualidade

Instituição: USP 
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Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Vera Silvia Facciolla Paiva

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Jovens, religiosidades, sexualidade.

Resumo:
Este trabalho procurou identificar, compreender e discutir a presença da 
religiosidade no modo como moças e rapazes de 15 a 25 anos, praticantes de 
diferentes religiões, vivem, idealizam e constroem sua trajetória sexual-afetiva. 
A análise e discussão foram elaboradas a partir do material coletado em 18 
entrevistas e em dois grupos focais. Os jovens entrevistados eram membros 
ativos de uma Igreja Católica, uma Igreja da Assembleia de Deus, uma Igreja 
Adventista da Promessa, uma Igreja Episcopal Anglicana, dois Terreiros de 
Candomblé e dois Terreiros de Umbanda. Um dos grupos focais foi formado 
com jovens adeptos de dois Terreiros de Umbanda e o outro com jovens de 
uma Igreja Adventista da Promessa. Neste trabalho, parte-se do pressuposto 
que a sexualidade é uma construção social que integra as trajetórias de vida 
e se insere nas teias da experiência afetiva da juventude. A religiosidade é 
concebida como constitutiva do repertório variado que compõe a socialização 
da juventude, especialmente quando se trata de jovens praticantes de alguma 
religião. A questão deste estudo foi compreender a interação entre sexualidade 
e religiosidade, a partir de cenas, percepções e ideias colocadas pelo próprio 
jovem religioso, entendido aqui como sujeito plural. Questões e relações entre 
as moralidades religiosas e o avanço no campo dos direitos sexuais e direitos 
reprodutivos também são discutidas, tendo, como pano de fundo teórico e 
normativo, a perspectiva dos direitos humanos. Como resultado, é proposta uma 
reflexão a partir do sujeito plural sexual, de direito e religioso que constrói sua 
subjetividade em contexto e apresenta capacidade de reeditar discursos para 
suas escolhas na vida. A ampliação do debate entre os sujeitos de diferentes 
segmentos, que apresentam discursos conflitantes, também é uma proposta 
deste trabalho, para que, na perspectiva de uma sociedade cada vez mais laica, 
se possa avançar na ampliação dos direitos individuais, especialmente no campo 
da sexualidade e reprodução.

343. DADOS GERAIS:

Adolescência e sexualidade: vulnerabilidade às DSTS, HIV/
AIDS e a gravidez em adolescentes paraibanos
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Autor: Karla Carolina Silveira Ribeiro

Nível: Mestrado

Tema: sexualidade 

Instituição: UFPB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Ana Alayde Werba Saldanha 

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: AIDS, gravidez, adolescência, vulnerabilidade

Resumo:
Partindo do pressuposto de que as concepções conferidas à sexualidade têm 
papel decisivo no comportamento dos adolescentes, fez-se uso da perspectiva 
foucaultiana com o objetivo de identificar as características e analisar as possíveis 
associações entre a gravidez na adolescência e as DSTs/AIDS às situações de 
vulnerabilidade de adolescentes residentes no Estado da Paraíba. A amostra foi 
composta por 8.741 adolescentes, sendo 62 % do sexo feminino, na faixa etária 
de 12 a 20 anos (média de 16 anos), matriculados em escolas públicas de 34 
cidades classificados pelo porte demográfico de acordo com os indicadores 
sociais municipais. Como instrumento foi utilizado um questionário estruturado 
auto-aplicável e a técnica de grupo de discussão focal. Para análise dos dados 
quantitativos, utilizou-se de estatística descritiva, com a utilização de medidas 
de posição e de variabilidade, além da realização de testes bivariados. A análise 
dos conteúdos dos grupos foi realizada com base em Categorias determinadas 
a partir dos temas suscitados. A partir dos resultados, emergiram três categorias 
temáticas. A primeira denominada Prática Sexual (sub-categorias: Iniciação 
Sexual e Fatores Determinantes); a segunda denominada Prevenção (sub-
categorias: Uso de Preservativo e Métodos Anticoncepcionais); e a terceira 
categoria, Vulnerabilidade à AIDS (sub-categorias: Percepção de Vulnerabilidade 
e Informações). No que se refere à Prática Sexual, 2.732 participantes declaram 
ter vida sexual ativa (31%), com iniciação aos 15,6 anos para o sexo feminino e 
aos 14,6 anos para o masculino, com diferença estatisticamente significante em 
relação ao sexo (64% masculino - p<0,001) e porte das cidades (menor índice 
em cidades de médio porte). A diferenciação de gênero também se manteve em 
relação ao primeiro parceiro sexual, principalmente em relação à idade (média 
de 21 anos para o feminino e 16 anos para o masculino - p<0,05), justificado 
pela maior experiência, responsabilidade, principalmente no caso de uma 
gravidez indesejada. Como fatores que predispõem à iniciação sexual precoce, 
foram citados: a influência dos pares, da mídia, as crenças e normas culturais 
e, o uso de álcool. Na segunda categoria, Prevenção, o uso assistemático do 
preservativo foi relacionado à inexperiência, a existência de crenças negativas, 
a imprevisibilidade do ato, a dificuldade de obtenção ou acesso, falta de 
informações e tipo de vínculo afetivo. Apenas 59% dos adolescentes afirmaram 
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possuir algum conhecimento dos métodos contraceptivos, destacando-se o 
preservativo masculino (43%) e a pílula (33%), e o maior conhecimento pelas 
adolescentes (80%). Foi relatada a ocorrência de 195 casos de gravidez e 75 
casos de aborto. Os motivos que levam a gravidez na adolescência é o descuido, 
dificuldade no acesso ao anticoncepcional e a garantia da manutenção do 
relacionamento. Na categoria Vulnerabilidade à AIDS, 83% dos adolescentes que 
já tiveram relação sexual não se percebem vulneráveis e 15% do total relataram 
não receber informações sobre o HIV/AIDS. Como fontes de informação foram 
citadas a escola (59%), família (22%), mídia (18%) e profissionais de saúde (16%), 
este último com maior percentual para o feminino e na zona rural. Conclui-
se que os discursos sociais normalizantes, principalmente vinculados aos 
papeis de gênero, demarcam crenças e comportamentos nesta fase da vida, 
provocando maior dificuldade feminina na prevenção. Observou-se também 
que as informações repassadas a essa população ainda se apresentam de forma 
biológica e moralista, colocando em pauta a necessidade de intervenções que 
abordem as crenças e normas assumidas por essa população.

344. DADOS GERAIS:

Adesão a Crenças Cristãs Normativas sobre a Sexualidade: 
Um Estudo com Jovens Evangélicos de João Pessoa, PB.

Autor: Robinson Grangeiro Monteiro

Nível: Mestrado

Tema: Sexualidade

Instituição: UFPB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Ana Raquel Rosas Torres 

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: identidade social, adesão a crenças, sexualidade, 
religiosidade, jovens protestantes.

Resumo:
A dupla temática da Religiosidade e da Sexualidade compreende aspectos 
da vida humana que têm sido estudados separadamente por várias 
disciplinas, abordagens e autores diferentes. A Psicologia da Religião, a partir 
da criação em 1976 da Divisão 36 específica desta área na Associação 
Americana de Psicologia (APA) e com a publicação de um número cada vez 
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maior de livros, estudos e pesquisas (Emmons 1999; Hill &Hood 1999; Koenig 
1998; Miller 1999; Pargament 1997; Richards &Bergin 1997, 2000; Shafranske 
1996), tem focalizado o universo religioso como instância reguladora da 
sexualidade em interação com outros discursos (Citelli, 2005; Cunha, 2000; 
Heilborn, 2006; 1991; Gonçalves da Silva et al, 2008). Todavia, ainda existe, 
especialmente no Brasil, uma lacuna de estudos e pesquisas sob o âmbito da 
Psicologia, que tratem desta dupla temática Religiosidade e Sexualidade, no 
que se refere à adesão de indivíduos a Crenças Cristãs Normativas sobre 
Sexualidade, especialmente aquelas mais centrais que compõem a moral 
sexual desta religião, quais sejam a heterossexualidade, a castidade pré-
conjugal e a fidelidade conjugal. A partir da Teoria da Identidade Social (TIS) 
concebida por Tajfel e Turner (1979; 1981; 1983) considerada como a teoria 
mais importante dentre os modelos sobre as relações intergrupais em 
psicologia social (Amâncio, 1993) e estruturada fundamentalmente em três 
conceitos: Categorização Social, Identidade Social e Comparação Social, e 
utilizando-se também dos estudos das Crenças Grupais e dos estudos dos 
Processos Intergrupais, o estudo tem por Objetivo Principal: analisar alguns 
dos fenômenos psicossociais que influenciam a adesão dos jovens 
evangélicos a Crenças Cristãs Normativas sobre a Sexualidade, e como 
Objetivos Específicos: 1) Descrever o Julgamento da Gravidade de 
Comportamentos Sexuais Antinormativos. 2) Descrever a Tolerância a 
Relacionamentos Afetivos Interreligiosos. 3) Descrever o Sentimento de 
Pertença de jovens evangélicos às igrejas nas quais participam. 4) Descrever 
a Avaliação da Importância de Pertença atribuída a essa pertença. 5) 
Descrever a Avaliação de Proximidade Espiritual com os Evangélicos. 6) 
Descrever a Participação nas Atividades da Igreja. 7) Descrever a Experiência 
de Namoro. 8) Analisar as Relações entre as Variáveis acima citadas. 9) 
Analisar dentre as Variáveis acima citadas as que melhor permitem predizer 
a Adesão a Crenças. A Amostra é do tipo não probabilístico por conveniência 
(Mattar, 2001; Cozby, 2003) se constituindo de 429 sujeitos, de ambos os 
sexos, entre 17 a 30 anos, escolhidos entre frequentadores de igrejas 
evangélicas da cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba, Brasil, presentes 
nos momentos das coletas de dados e que voluntariamente concordaram 
em participar da pesquisa. O Instrumento consta de dados demográficos 
(idade, sexo, escolaridade, renda familiar), além de outros elementos como: 
1) Experiência com o Namoro (tipo e quantidade de relacionamentos); 2) 
Identidade Religiosa (Sentimento de Pertença à igreja, a Importância desta 
Pertença e a Proximidade Espiritual percebida pelos participantes em relação 
aos Evangélicos Históricos, Pentecostais e Neopentecostais); 3) Participação 
nas Atividades da Igreja e 4) Adesão a Crenças Cristãs Normativas sobre 
Sexualidade (Gravidade de Comportamentos Sexuais Antinormativos e da 
Tolerância a Relacionamentos Afetivos Interreligiosos). O Procedimento do 
Estudo incluiu uma avaliação prévia do instrumento através de dois testes-
piloto aplicados em duas ocasiões distintas, durante reuniões de jovens na 
Igreja Presbiteriana de Tambaú, com cerca de 30 participantes em condições 
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semelhantes àquelas que seriam posteriormente usadas na efetiva coleta de 
dados com o objetivo de averiguar a clareza e a adequação dos itens do 
instrumento e a reação dos participantes. Os resultados dos testes-piloto 
foram posteriormente excluídos da amostra definitiva. A coleta dos dados 
propriamente dita foi realizada entre novembro de 2010 a março de 2011 em 
Eventos e Encontros, inclusive Retiros Espirituais e Acampamentos de 10 
igrejas evangélicas da cidade de João Pessoa, Paraíba, mediante autorização 
dos responsáveis legais pelas instituições religiosas. Os Resultados 
apontaram, a partir de uma Análise Fatorial Exploratoria pelo Método dos 
Eixos Principais fixando-se um Fator (KMO 0,922, Teste de Esferecidade de 
Bartlett [χ2(91) = 7476,560 p<0,001], 67,3% da Variância, Alpha de Crombach 
(α=0,96), Eigenvalue 9,426, Média (8,5) e Desvio Padrão (2,4), que, no 
conjunto de crenças cristãs sobre a sexualidade, os itens com conteúdo de 
homossexualidade apresentam carga fatorial mais forte perante a dimensão 
latente, os itens com conteúdo implicando em adultério ou traição, 
caracterizadores de relações interpessoais surgem com o segundo 
subagrupamento de maiores cargas fatoriais perante a dimensão latente, ao 
passo que os itens que abrangem uma dimensão meramente privada e 
individual, apresentam menor contribuição na constituição do traço latente. 
Um indicador de Tolerância a Relacionamentos Afetivos Interreligiosos, com 
Média (1,7) e Desvio Padrão (2,30) foi construído, indicando forte rejeição 
dos participantes da amostra a relacionamento afetivo interreligioso, 
notadamente em relação a fiéis das religiões afrobrasilieras (candomblé e 
umbanda). Os resultados também expressam uma amostra fortemente 
identificada com o seu grupo religioso pelo Sentimos de Pertença com 
Média 8,4 e Desvio Padrão de 2,24 e pela Importância da Pertença com Média 
de 9,2 e Desvios Padrão de 1,76. A Proximidade Espiritual com os Evangélicos 
analisada tem Média de 2,2 e Desvio Padrão de 0,86, confirmando a hipótese. 
Os resultados relacionados ao indicador de Participação nas Atividades da 
igreja apresentam Média de 17,3 e Desvio Padrão de 5,0, indicando elevado 
nível de participação, principalmente naquelas atividades que caracterizam 
maior compromisso com a igreja local. A média de Namoros foi de 2,2 com 
Desvio Padrão de 1,92, confirmando o perfil conservador da amostra neste 
aspecto. A Correlação das Variáveis executada demonstra que as variáveis 
que indicam adesão a crenças normativas sobre a sexualidade (gravidade de 
comportamento antinormativos e tolerância a relacionamentos 
interrreligiosos) estão correlacionadas negativametne e com franca 
intensidade. As variáveis relativas à identidade social religiosa (sentimento e 
importância de pertença e proximidade =com os evangélicos) também se 
correlacionam positivamente, variando a intensidade de fraca a moderada. A 
participação nas atividades da igreja e o número de namorados, por sua vez, 
não possuem qualquer associação. Note-se ainda que, em relação à 
participação em atividades da igreja, há uma correção positiva, ainda que 
fraca, com cada uma das variáveis de identidade, indicando que uma maior 
participação efetiva na igreja, um maior compromisso com a igreja está 
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associado a uma maior identidade social religisoa. Apesar disso, a força dessa 
associação é bem pequena como outros casos já analisados. Em relação a o 
número de namorados, encontra-se associado apenas à proximidade total 
com os evangélicos, numa correlação negativa e muito fraca. Este pode ser 
considerado um achado acidental, uma vez que não há porque supor que 
esta relação tenha qualquer relação com a identidade social religiosa. Os 
resultados da Regressão Múltipla (RM) realizada (método stepwise 
R2(ajustado) = 0,07 (7%) F(3/346) = 9,085; P <0,0001) indicam que a adesão a 
crenças cristãs normativas sobre sexualidade, definida pelo julgamento de 
gravidade dos comportamentos antinormativos, sendo a variável que mais 
contribuiu para o julgamento da gravidade dos comportamentos sexuais 
antinormativos é a Importância da Pertença (β=0,15), seguida da variável 
Sentimento de Pertença (β=0,13), ambas relacionadas de forma positiva com 
a variável critério; a variável Número de Namoros (β= - 0,12), também 
contribui para a variável critério, só que negativamente. A participação nas 
atividades da igreja e a proximidade com os evangélicos não exercem papel 
de importância em relação ao julgamento da gravidade dos comportamentos 
sexuais antinormativos. Observa-se também que o modelo testado explica 
apenas 7% da variância dessa variável. Os resultados, a partir do modelo 
correspondente ao aspecto da adesão a crenças cristãs normativas sobre 
sexualidade, definido pela tolerância a relacionamentos afetivos 
interreligiosos (método stepwise R2(ajustado) = 0,13 (13%) F(3/346) = 
19,391; P <0,000), indicam que a variável que mais contribui para a tolerância 
a relacionamentos afetivos interreligiosos é o Sentimento de Pertença (β= - 
0,20), seguido de Importância de Pertença (β= - 0,15) e logo a seguir, a 
Participação nas Atividades da Igreja (β= - 0,13), todas relacionadas de forma 
negativa com a variável critério. As variáveis número de namoros e a 
proximidade com os evangélicos não exercem papel de importância em 
relação à tolerância a relacionamentos interreligiosos. Observa-se também 
que o modelo testado explica apenas 13% da variância dessa variável.

345. DADOS GERAIS: 

Coping e saúde mental de grávidas adolescentes 
participantes do Projeto Meninas de Luz 

Autor: Juliana de Moura Borges 

Nível: Mestrado

Tema: Sexualidade 

Instituição: PUC-Goiás 
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Área de concentração: Psicologia 

Orientador: Daniela Sacramento Zanini

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: gravidez na adolescência; estresse; coping; ansiedade; 
depressão.

Resumo:
Esta dissertação apresenta uma pesquisa com adolescentes grávidas cujos 
objetivos foram avaliar a vivência da gravidez na adolescência, conhecer 
as características sociodemográficas da amostra e verificar a ocorrência de 
correlações entre estresse, coping, ansiedade e depressão em função da 
gravidez. Os dados foram coletados no Projeto Meninas de Luz, um programa 
social dedicado a adolescentes grávidas em Goiânia–GO, com uma amostra de 
conveniência (n = 43). O trabalho foi dividido em duas partes: Estudo 1 e Estudo 
2. Para a consecução do Estudo 1, um guia de entrevista foi construído a partir 
dos estudos teóricos sobre o assunto e aplicado a 11 das participantes, a fim de 
avaliar a apreciação das adolescentes sobre o estado de gravidez. No Estudo 
2, com o total de participantes, inicialmente foi utilizado o Coping Response 
Inventory Youth Form (CRI–Y) para conhecer as estratégias de coping utilizadas 
pela amostra para o enfrentamento do problema. Posteriormente, utilizou-
se o Beck Anxiety Inventory (BAI) e o Beck Depression Inventory (BDI) para 
avaliar os níveis de ansiedade e depressão das participantes, respectivamente. 
Foram conduzidos o teste ANOVA para a análise das médias de coping, níveis 
de ansiedade e depressão por idade e a técnica de Spearman para a avaliação 
das correlações entre as variáveis, utilizando o pacote estatístico Windows SPSS 
versão 11.0. Concluiu-se que: as participantes assumiram a gravidez, embora 
continuassem a apresentar as características da fase da adolescência; não houve 
padrão de uso de estratégias de coping; não foram encontradas diferenças no 
uso de estratégias de coping entre as idades; e as participantes não apresentaram 
níveis psicopatológicos de ansiedade e depressão. Esses resultados podem ter 
sido encontrados em função do reduzido número de participantes da amostra.
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SUBJETIVIDADE

346. DADOS GERAIS:

Do voo preciso: considerando o imaginário coletivo de 
adolescentes

Autor: Maria Auxiliadora Motta Barreto

Nível: doutorado 

Tema: subjetividade

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Tania Maria Jose Aiello Vaisberg

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Adolescência, desenho-estória com tema, imaginário 
coletivo, narrativas, psicanálise, DW Winnicott.

Resumo:
O presente trabalho, que tem como objetivo principal a investigação do 
imaginário coletivo de adolescentes sobre a fase da vida em que se encontram 
e sua saída da casa paterna, organiza-se sob a forma de apresentação de uma 
narrativa a partir de um acontecer clínico, do qual foi elaborada reflexão teórico-
clínica de base psicanalítica. Focaliza, como acontecer clínico, uma consulta 
terapêutica coletiva, realizada com seis jovens, com idade variando entre quinze 
e vinte e um anos, durante o qual foi usado o Procedimento de Desenhos-Estórias 
com Tema. A abordagem da narrativa, a partir do método psicanalítico, permitiu 
a captação dos seguintes campos psicológico-vivenciais inconscientes a partir 
dos quais se organizam as produções subjetivas de sentido: “fusões e confusões”, 
“um mundo paralelo”, “visão negativa do futuro” e “as escolhas”. Em seu conjunto, 
tais campos apontam para a presença de um sofrimento atual, específico 
da adolescência em nosso meio, o que indica a necessidade de medidas 
psicoprofiláticas e interventivas que possam contribuir a entrada do jovem em 
um processo de reapropriação de seu destino e conquista de autonomia. Desde 
a perspectiva aqui adotada, pode-se afirmar que o adolescente estará tanto 
mais saudável quanto se sentir vivo real e capaz de escolha do próprio caminho, 
configurada pela gestualidade espontânea e transformadora do próprio mundo.
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347. DADOS GERAIS: 

Jovens Nômades Do Tempo Presente

Autor: Adriene Barreto de Freitas

Nível: Doutorado 

Tema: subjetividade 

Instituição: UERJ

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Regina Gloria Nunes Andrade

Ano da defesa: 2009

Palavras- chave: Jovem; Tempo; Espaço; Barra da Tijuca.

Resumo:
A presente Doutorado teve como objetos de investigação os jovens imersos 
na contemporaneidade e suas experiências/vivências de vida sócio-cultural e, 
especialmente, suas relações com o “tempo e o espaço social”, sob a influência do 
conceito de “nômades do tempo presente”, segundo a visão de Alberto Melucci 
(1998). Este trabalho foi desenvolvido na Pós Graduação em Psicologia Social, 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foram selecionados por indicação 
vinte jovens de classe média alta da cidade do Rio de Janeiro, residentes no 
bairro da Barra da Tijuca, compreendidos na faixa etária entre 17 e 20 anos. Para 
entendê-los, utilizamos o método de “Estudo de Caso”, em que foram reunidos 
uma série de procedimentos como entrevistas estruturadas não diretivas, 
amostras de conveniência e método de seleção de depoimentos. Foi realizada a 
análise das entrevistas através de uma pesquisa qualitativa, que objetivou saber 
quem são estes jovens, sua relação com a vida, como eles percebem o tempo, 
como é sua relação espacial e sua politização frente a sua cidade e ao seu país. 
O tema abordado diz respeito à relação da juventude deste novo milênio e sua 
conexão com as novas modalidades de relação com a temporalidade, isto é, 
a vivência da juventude e do tempo. A fundamentação teórica baseou-se em 
ampla bibliografia, onde figuram autores como Gilles Lipovetsky, N. Canclini, N. 
Elias, S. Zukin, Z. Bauman e outros teóricos das ciências sociais. Três conceitos-
chave foram articulados ao longo do trabalho e norteadores no aspecto teórico 
assim como na análise das entrevistas: a cultura juvenil, o tempo e o espaço 
social.
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348. DADOS GERAIS:

Características psicológicas e suas possíveis influências em 
habilidades sociais em adolescentes

Autor: Ana Cristina Gonçalves Dantas De Araújo

Nível: doutorado

Tema: subjetividade 

Instituição: UERJ

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Helmuth Ricardo Kruger

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: características psicológicas, habilidades sociais, 
adolescência 

Resumo:
A dimensão introversão – extroversão, os estilos de atribuição e o lócus 
de controle foram aqui examinados para detectar uma possível interação 
com as habilidades sociais em adolescentes. A amostra foi restrita a 
adolescentes que recebem assistência de uma Obra Social que atende a uma 
comunidade constituída de aproximadamente 800 famílias do Estado do Rio 
de Janeiro. Participaram da pesquisa 20 adolescentes do sexo masculino e 
40 adolescentes do sexo feminino, cuja idade variava de 16 a 19 anos e a 
educação formal do ensino fundamental ao fim do ensino médio. Quatro 
instrumentos foram usados: Escala de Personalidade Comrey (1970), 
adaptada por Rodrigues (1973) e revisada por Costa (2003) O Teste Raven 
das Bases de Poder (1993), utilizado por D’Amorim & Assmar (1997), para 
a Atribuição e o Inventário de Habilidades Sociais desenvolvido por Del 
Prette & Del Prette (2001). Os resultados mostraram um equilíbrio entre 
a introversão – extroversão, no caso das adolescentes do sexo feminino 
houve discreta predominância da introversão e para os adolescentes do 
sexo masculino houve uma predominância mais acentuada deste fator. 
A atribuição de causalidade foi pontuada principalmente através de suas 
bases de poder que funcionaram como variáveis experimentais. O lócus de 
controle foi pontuado em suas dimensões de externalidade (acaso e outros 
poderosos). A habilidade social que mais obteve explicação das variáveis 
independentes e seletivas, foi a conversação. Conclui-se que o adolescente 
tem uma tendência a atribuir a fatores externos e a ter uma orientação 
externa, principalmente no que se refere à origem dos acontecimentos. 
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Estes representam seu meio de ascensão através do acaso e pela influência 
de outros poderosos. Deste modo, é possível compreender a ênfase dada à 
comunicação e a desenvoltura social.

349. DADOS GERAIS:

A questão da responsabilidade na infância e na adolescência 
sob a ótica da psicanálise e do direito  

Autor: Valéria Cristina Cardoso Glioche

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade

Instituição: UERJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Luciano Elia

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Psicanálise, Adolescente, Ambulatório

Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo pesquisar a questão da responsabilidade 
na adolescência, tendo em vista que para o Direito o adolescente é penalmente 
irresponsável (inimputável). Buscamos compreender quem é este sujeito que 
transgride, utilizando os conceitos de Freud e Lacan. A partir do atendimento a 
adolescentes em conflito com a lei, analisamos os efeitos da inimputabilidade 
no comportamento destes jovens. Por fim, apontamos a diferença existente 
entre punir e responsabilizar ressaltando que a punição não necessariamente 
implica na responsabilização do sujeito pelo ato cometido.
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350. DADOS GERAIS: 

Entre a realidade e o sonho: as implicações do presente na 
perspectiva de futuro de adolescentes pobres da baixada 
fluminense

Autor: Camila Fernandes Bravo

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade 

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Ariane Patricia Ewald

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Cidade, pobreza, adolescência e futuro

Resumo:
Analisando as relações de sociabilidade e convivência humana e suas ações no 
meio social, esta pesquisa propõe apresentar a articulação do saber às formas 
como pensam e atuam adolescentes pobres moradores de São João de Meriti 
(Baixada Fluminense - região metropolitana do Rio de Janeiro) e as implicâncias 
nas formas como planejam e traçam seus futuros. Através de Grupos Focais e 
das orientações do método Fenomenológico foram estudados onze jovens 
entre onze e dezenove anos. Os relatos de suas experiências e reflexões sobre 
os temas propostos retratam suas concepções em relação à cidade, pobreza, 
relações sociais e consumo. Foi percebido o quanto é necessário que o tempo 
presente seja valorizado em termos de oportunidades sadias e concretas, 
pois os adolescentes demonstraram projetar seus futuros baseados em suas 
constituições biográficas. Apesar de viverem numa cidade estigmatizada pela 
pobreza e sofrerem as consequências dessa condição, ainda mantêm esperanças 
e motivações sendo capazes de elaborarem perspectivas promissoras baseadas 
no estudo e no trabalho. Pretende-se que esta pesquisa seja uma contribuição 
nos debates e estratégias políticas e sociais das questões ligadas à adolescência 
e pobreza do nosso país, visando melhorar as perspectivas e a qualidade de vida 
das próximas gerações.
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351. DADOS GERAIS:

Título: COSPLAY: Identidades na Hipermodernidade 

Autor: Carolina Furukawa

Nível: Mestrado

Tema: subjetividade

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Ariane Patrícia Ewald

Ano da defesa: 2008 

Palavras-chave: Cosplay, Identidade, Hipermodernidade, Consumo, 
Jovem,anime.

Resumo:

O cosplay traduzido como “brincar de fantasiar” é uma atividade realizada 
por algumas pessoas em eventos que reúnem admiradores de animes 
animados e histórias em quadrinhos japonesas. Alguns de seus participantes 
vestem-se como os personagens veiculados nesses meios e são chamados 
de cosplayers. Diferente de um baile à fantasia; lá eles podem interpretar os 
personagens e; normalmente; a escolha é feita com base na identificação 
com estes. Esta dissertação tem como objetivo principal compreender 
o fenômeno cosplay; como parte do mundo hipermoderno; que vem 
atraindo um crescente número de adeptos no Brasil; e que vêm a fazer 
parte da identidade de alguns desses jovens. Para isso; apresento um breve 
panorama sobre o contexto atual marcado por novas tecnologias; difusão 
do consumo; mudanças nas relações familiares; diluição das barreiras físicas 
e aumento das fontes de informação; que provocaram profundas mudanças 
nos modos de ser e agir no mundo. Destaco também a importância do 
papel do consumo; pois com a degradação das estruturas tradicionais 
que proporcionavam bases estáveis nas quais se apoiavam as identidades; 
estas foram se tornando incertas e fluidas e; assim; o mundo se prontifica a 
oferecer uma variedade enorme de objetos de consumo para constituí-la. 
Como o cosplay envolve o processo de identificação com os personagens 
do entretenimento japonês; apresento algumas características das 
histórias em quadrinhos japonesas que são considerados atrativos deste 
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material; e discuto a questão da juventude e identidade; e a importância 
do imaginário; fatos marcantes deste fenômeno. A fim de entender mais 
essa dinâmica formou-se um grupo focal com cinco cosplayers; entre 16 e 
21 anos; moradores do Rio de Janeiro; que contribuíram significativamente 
para a discussão de todo o trabalho. Além do divertimento e do aumento 
das habilidades na confecção das vestimentas; o reconhecimento social 
apareceu como uma das motivações para realização dos cosplays. Esse dado 
reitera a importância das interações no processo de formação da pessoa. 
Um outro dado relevante apontado foi que através de identificação com 
alguns personagens; os cosplayers acabam questionando suas próprias 
atitudes; reforçando com isso; o papel ativo desses jovens no consumo dos 
produtos midiáticos.

352. DADOS GERAIS: 

Adolescência e Sentido de Vida

Autor: Cleia Zanatta Clavery Guarnido Duarte

Nível: Doutorado

Tema: Subjetividade

Instituição: UERJ

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Helmuth Ricardo Kruger

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: sentido de vida; esperança; futuro pessoal; adolescência; 
ensino médio.

Resumo:
Esta pesquisa tem como problema de investigação o sentido da vida na 
adolescência. E os objetivos a alcançar foram: discutir questões atuais relativas 
à adolescência; analisar questões centrais da Logoterapia, propostas por 
Viktor Frankl; e investigar empiricamente o sentido da vida na adolescência. 
Na pesquisa ex post facto realizada, foram submetidas à corroboração cinco 
conjecturas, relacionando adolescência, sexo, orientação confessional da 
escola e sentido da vida. Os participantes foram 230 alunos, cuja idade variou 
de 16 a 18 anos, sendo 91 do sexo masculino e 139 do sexo feminino, todos 
eles matriculados em escolas públicas e privadas do Ensino Médio da cidade 
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de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Foram selecionadas duas escolas 
públicas, uma estadual e uma municipal, além de quatro escolas privadas, sendo 
duas leigas e duas confessionais, que atendem alunos de classe sócio-econômica 
diferenciada. Utilizamos o Logo-Teste, originalmente elaborado por Elizabeth 
Lukas, como instrumento de medida do sentido da vida dos participantes. Das 
cinco conjecturas testadas, duas foram corroboradas: a de que não há diferença 
significativa no sentido da vida entre adolescentes do sexo masculino e do sexo 
feminino e a de que não há diferença significativa no sentido da vida entre 
adolescentes de escolas públicas e particulares leigas. Além disso, observou-
se que as médias obtidas por todos os grupos de participantes situam-se na 
faixa da estabilidade psíquica, sem riscos de ocorrência de neurose noógena ou 
depressão noógena.

353. DADOS GERAIS: 

Os Jovens e o temo em Cabo Verde: Subjetividades em 
Transformação

Autor: José Maria Dias Teixeira

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade 

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Heliana de Barros Conde Rodrigues

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Subjetividade; jovens; transformação; gênero e exclusão

Resumo:
A dissertação procurou debruçar-se sobre as condições de vida dos jovens, no 
contexto das relações de sexualidade, de gênero e de exclusão, face às aceleradas 
transformações sociais, educacionais, econômicas e políticas em Cabo Verde. A 
abordagem busca, a partir das informações disponíveis em estudos, das histórias 
ficcionadas em literatura, em memórias e experiências coletivizáveis, assim 
como nas efetuações e afetações inscritas na nossa trajetória individual/coletiva, 
dar visibilidade aos diferentes operadores categóricos que servem à preparação 
de um “futuro melhor para todos”, procurando elucidar os regimes de poder 
que definem as formas a partir das quais vários problemas são reafirmados. 
São problemas cujas reconfigurações, hoje, são transcritas numa lista de 
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comportamentos inadequados - muitos dos quais tidos por gravosos - que se 
transformam em formas comuns de se referir aos jovens. Pretendeu-se assim, 
na linha de pensadores como Michel Foucault, Felix Guattari e Gilles Deleuze, 
criar condições para desvencilhar-se das amarras que impedem que se comece 
a pensar sobre as condições que possibilitam aos jovens serem efetivamente 
protagonistas de si, protagonistas dos processos que conduzem à procura de 
soluções para os desafiantes problemas que pesam sobre eles.

354. DADOS GERAIS:

Uma Vida Chamada Luta, Um Sonho Chamado Terra: 
Juventude Rural e Processos Identitários

Nível: Mestrado 

Tema: subjetividade

 Autor: Fabrícia Rodrigues Amorim Aride 

Instituição: UFES

Área de concentração:

Orientador: Zeidi Araújo Trindade

Ano da defesa: 2011

Palavras- chave: Jovens rurais, Movimento Sem Terra, Identidade, 
Estereótipos

Resumo:
No momento em que as fronteiras entre o rural e o urbano diminuem cada 
vez mais e diferentes universos culturais se interpenetram, as dificuldades 
socioeconômicas dificultam a vida de quem vive da agricultura, emerge a 
juventude rural como uma população profundamente afetada por estes 
processos. População esta que, por muito tempo, passou despercebida das 
pesquisas acadêmicas brasileiras. Tendo como base a Teoria da Identidade Social 
esta pesquisa, portanto, busca conhecer as possíveis diferenças dos processos 
identitários entre os jovens rurais residentes em um assentamento do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e os jovens rurais, filhos de pequenos 
produtores rurais, e residentes no interior de Castelo. Foram entrevistados vinte 
alunos do Programa ProJovem Campo Saberes da Terra Capixaba, com idade 
entre quatorze e vinte e cinco anos. Os resultados indicaram que o contato dos 
jovens rurais com diferentes realidade, e grupos sociais influencia diretamente 
na formação de suas identidades e de estereótipos. Conclui-se também que 
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muitos são os fatores que contribuem para o anseio de mudança dos jovens do 
campo para a cidade, como por exemplo, a oportunidade de dar continuidade 
aos estudos, de ter opções de lazer, de buscar uma vida melhor.

355. DADOS GERAIS: 

Representações Sociais de Honra para Adolescentes 
Inseridos em Contexto de Aprendizagem Profissional

Autor: Renata Danielle Moreira Silva

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade

Instituição: UFES 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Zeidi Araújo Trindade

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: honra, representações sociais, juventude, gênero, trabalho.

Resumo:
Entende-se por honra o nexo entre os valores da sociedade e a vontade 
do indivíduo de se apropriar deles, ser reconhecido pelo grupo social e 
alcançar posição socialmente diferenciada. Os padrões de conduta que 
levam alguém a ser reconhecido como honrado variam segundo cultura, 
classe social/econômica, idade e gênero. A pesquisa objetivou compreender 
as Representações Sociais (RS) de honra para adolescentes de classes 
populares inseridos em aprendizagem profissional. Entrevistou-se 22 jovens, 
11 meninas e 11 meninos, com idades entre 15 e 17 anos, participantes 
do Programa “Adolescente Aprendiz”. O roteiro de entrevista estruturado 
dividiu-se em duas partes: 1)dados sócio-demográficos e perguntas 
sobre motivações e percepção de mudança após entrada no programa; 2)
questões sobre as RS de mulheres e homens honradas(os), conhecimento 
de pessoas honradas, situações de perda e ofensa à honra. O conteúdo das 
entrevistas foi submetido à análise de conteúdo e organizado por gênero 
em cinco blocos temáticos: 1)dados sócio-demográficos; 2)motivações 
para entrada no Programa; 3)RS de honra masculina e feminina; 4)RS de 
pessoas honradas; 5)percepções de mudanças após entrada no Programa. 
Os resultados indicam que, como motivo predominante e unânime para 
inserção no Programa as meninas apontam o crescimento profissional e os 
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meninos apresentam um conjunto de motivações que incluem crescimento 
profissional, possibilidade de auxiliar na renda familiar, independência e 
incentivo dos pais. A comparação das RS de honra entre gêneros mostra, em 
comum, atributos individuais como honestidade, trabalho e perseverança, 
e diferenças referentes a 1)dupla moral sexual, rigorosa para mulheres 
e permissiva para homens e 2)aspectos sócio-centrados referentes à 
família: a naturalização da ética do cuidado para mulheres e do papel de 
provedor primário e protetor familiar para homens. As(os) participantes 
consideraram honradas apenas as pessoas próximas do convívio social, 
sendo os mais citados, por ordem decrescente, os seguintes: família nuclear 
[pai, mãe e irmãos]; família extensa [avós e tias(os)]; namorada e amigos. 
Sobre mudanças após a entrada no programa, 21 jovens mencionaram 
modificações positivas como crescimento profissional, aquisição de 
habilidades sociais, independência, reconhecimento de pais e colegas e 
melhoria do relacionamento familiar. Somente uma mencionou aspectos 
negativos, como cansaço e a falta de tempo. Concluiu-se que o elemento 
de destaque nas RS de honra é o trabalho e que os valores éticos relevantes 
para os adolescentes estão presentes na prática cotidiana do grupo social 
onde estão inseridos. Verificou-se também que a honra é representada 
como um valor construído através da superação das dificuldades vividas. 
As RS de honra são constituídas ainda por outros elementos, alguns mais 
associados à organização social moderna, como a aprovação das mulheres 
no mercado de trabalho e das conquistas sociais que alcançaram nas 
últimas décadas, mas também apresentam elementos tradicionais como 
RS de mulheres e homens honrados pautadas na dupla moral sexual e na 
divisão sexual do trabalho. Fazem-se necessárias intervenções junto a esse 
público, inclusive no espaço de aprendizagem, com vistas à modificação 
desses conceitos para que esses jovens possam vivenciar relações de 
gênero mais igualitárias.

356. DADOS GERAIS: 

O Intercâmbio Cultural e Os Processos Identitários: 
Discutindo a Identidade Social em Grupos de Adolescentes. 

Autor: Paola Vargas Barbosa

Nível: Mestrado

Tema: subjetividade

Instituição: UFES 

Área de concentração: Psicologia
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Orientador: Zeidi Araujo Trindade

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: não encontrado

Resumo:
Diante das modificações que enfrentamos no mundo de hoje, como a 
globalização, a possibilidade de comunicação mais rápida e diversificada e a 
facilidade de acesso à informação acerca do mundo, os estudos sobre processos 
de construção identitária se mostram relevantes. Tendo como base a Teoria 
das Identidades Sociais, o presente trabalho busca conhecer os estereótipos 
de brasileiros e estrangeiros em um grupo de adolescentes intercambistas, 
discutindo as mudanças identitárias possibilitadas através do contato com 
outra cultura, além de explorar a experiência de intercâmbio cultural de High 
School (Ensino Médio no Exterior). Foram entrevistados 15 adolescentes, de 16 
e 17 anos, antes e depois da experiência no exterior. Os participantes estavam 
inscritos num programa de intercâmbio cultural de uma agência de intercâmbio 
de Vitoria/ES, e participaram de programas de semestre ou ano acadêmico, nos 
Estados Unidos, Canadá e Espanha. Além disso, foi aplicado um questionário a 30 
alunos participantes de programas no exterior para os Estados Unidos, Canadá 
ou Europa. Os resultados indicaram que a experiência de intercâmbio cultural 
produz modificações nos estereótipos existentes anteriormente, além de 
modificações nas habilidades sociais (como amadurecimento e independência) 
e nas relações com os familiares e amigos. Os principais descritores do 
estereótipo do brasileiro e do estrangeiro foram semelhantes nas entrevistas 
realizadas antes e depois da experiência no exterior, porém pode-se observar 
uma imagem que passa de superficial e não embasada (na ida) para uma 
imagem embasada na experiência (na volta), evidenciando a importância dos 
estereótipos para a organização sócio-cognitiva, e a importância da experiência 
para a construção desses estereótipos. Também foi possível concluir que a 
experiência de intercâmbio cultural traz à tona questões sobre a juventude na 
atualidade, especialmente de grupos de adolescentes de classe média/alta, e 
suas relações com seus pais e pares.

357. DADOS GERAIS: 

Vozes do Silêncio: Juízos Morais de Jovens e Adultos Surdos 
Sobre Situações de Humilhação. 

Autor: Alline Nunes Andrade
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Nível: Mestrado

Tema: subjetividade

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Heloisa Moulin de Alencar

Ano da defesa: 2006.

Palavras-chave: Juízo Moral. Humilhação. Surdez. Língua de sinais.

Resumo:
Este estudo propôs a comparação entre os juízos de jovens e de adultos surdos 
sobre situações pessoais de humilhação. Participaram 12 pessoas surdas, 
divididas em dois grupos de idade: 15-25 e 35-45 anos. Utilizamos o método 
clínico de Piaget (1932/1994) por meio da língua de sinais, com uma entrevista 
semiestruturada. Os adultos forneceram mais exemplos de humilhação do que 
os jovens. Dentre os resultados, destacamos situações de ‘exclusão’, ‘injúria, 
difamação e calúnia’ e ‘impossibilidade de comunicação’. As justificativas 
principais referem-se à ‘impotência’, seguida pela ‘condição’. Portanto, a 
humilhação foi reconhecida e considerada pelos participantes como um evento 
frequente em seu cotidiano. Os dados que apresentamos podem servir de 
subsídios para a reflexão e o estabelecimento de práticas com pessoas surdas, 
em especial nos âmbitos educacional e social.

358. DADOS GERAIS: 

A Amizade e o Adolescente Portador de Doença Crônica

Autor: Bruno Eduardo Silva Ferreira

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade 

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Agnaldo Garcia

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: amizade, adolescentes, doença crônica, relacionamento 
interpessoal.
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Resumo:
Este trabalho analisa alguns aspectos das amizades de adolescentes acometidos 
por diabetes e câncer, incluindo o histórico da reação ao diagnóstico, além 
do companheirismo, auto-revelação e intimidade, apoio social, conflito e 
expectativas da amizade. Três participantes com diabetes e três amigos, e três 
adolescentes que tiveram câncer e três amigos, foram entrevistados. Essas 
amizades se assemelham, em grande parte, àquelas não marcadas por uma 
doença crônica, especialmente em relação ao companheirismo e à presença 
de conflitos. Por outro lado, o diabetes ou o câncer parecem afetar aspectos 
da amizade, principalmente na consideração do apoio social, que se dá forma 
assimétrica. A auto-revelação e a intimidade sofrem restrições em relação a 
conteúdos ligados à enfermidade. As expectativas de amizade dão ênfase ao 
apoio social. Os dados ainda sugerem que afastamento ou aproximação dos 
amigos pode resultar da identificação de uma doença como câncer ou diabetes.

359. DADOS GERAIS:

A construção da identidade masculina em adolescentes 
com trajetória de vida nas ruas de Belo Horizonte/MG

Autor: Carmen Cristina Fernandino Marinho

Nível: Mestrado

Tema: subjetividade

Instituição: UFMG

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Karin Ellen Von Smigay

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Trajetória de vida nas ruas; Adolescência; Identidade; 
Identidade; Masculina.

Resumo:
Discute-se a construção da identidade masculina em adolescentes com 
trajetória de vida nas ruas da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, a partir 
da perspectiva das relações de gênero. A estratégia metodológica escolhida 
foi o estudo de caso e o procedimento adotado foram entrevistas semi-
estruturadas com três adolescentes do sexo masculino, com trajetória de vida 
nas ruas. O material obtido foi submetido à análise do discurso, para a qual 
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foram construídas quatro categorias analíticas: trajetória de vida nas ruas, 
identidade, identidade masculina e adolescência. A partir da análise verificou-
se a existência de vários modelos para a construção da masculinidade no 
universo dos entrevistados, entre os quais, figuram a família, os policiais, os 
grupos de pares e os educadores sociais. Surgiu também, entre os adolescentes, 
a necessidade da construção de um domínio de abjeções, que seria constituído 
pelas possibilidades identificatórias proibidas ou negadas a saber: travestis, 
criminosos, padrastos violentos e os próprios meninos de rua. Constatou-se que 
o processo de construção da identidade masculina se deu na oscilação entre os 
modelos disponíveis e o domínio das abjeções, o que pode ser entendido como 
dilema característico da adolescência: o conflito entre ruptura e permanência.

360. DADOS GERAIS:

Habitar a rua: compreendendo os processos de resiliência 
e risco

Autor: Lene Santos

Nível: Mestrado

Tema: subjetividade

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Débora Dell´Aglio

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: adolescentes, resiliência, risco, habitar, morar na rua, 
inserção ecológica

Resumo:
Esta pesquisa teve por objetivo investigar a interface do conceito de resiliência 
com a constituição da rua como habitat/morada possível, ainda que precária, para 
adolescentes que vivem em situação de rua, em Salvador/BA. Tomando como 
base as perspectivas teóricas da Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento 
Humano e da Psicologia Positiva, foi adotada uma metodologia qualitativa, com 
inserção ecológica e estudos de caso. Utilizaram-se vários instrumentos para a 
coleta de dados: diário de campo, entrevista e cartaz. Esses instrumentos foram 
adaptados às necessidades de uma abordagem temporal, que se desdobrou 
em passado, presente e futuro, tentando-se, assim, captar fenômenos em sua 
dinamicidade natural, apesar dos limites impostos por uma pesquisa transversal. 
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O estudo envolveu a análise de dois casos de adolescentes que vivem em 
situação de rua permitindo a caracterização dos ambientes físicos e sociais 
onde eles se inserem, suas histórias de vida, a presença de fatores de proteção 
e de risco permeando essas histórias e os contextos dos quais elas emergem. 
A transitoriedade e precariedade das moradas explicitam o sentir, o pensar e o 
viver de uma adolescência que procura nesse fluir permanente, paradoxalmente, 
a referência estrutural de um lar que continuamente se esvai. A busca desse lar 
desfeito e as moradas, mesmo precárias, resultantes trazem, em si, um sentido 
de adaptação positiva, constituindo processos de resiliência.

361. DADOS GERAIS:

Emoções Morais e Gratidão: Uma Nova Perspectiva Sobre o 
Desenvolvimento de Jovens em Situação de Risco Pessoal 
e Social

Autor: Simone dos Santos Paludo 

Nível: Mestrado

Tema: subjetividade

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sílvia Koller

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: emoções morais, contexto de risco, eventos estressores, 
gratidão.

Resumo:
O presente estudo visou a investigar a influência dos diferentes contextos na 
expressão das emoções morais e da gratidão na vida cotidiana de adolescentes 
que vivem em situação de risco. O Estudo I avaliou os relatos de episódios 
emocionais sobre alegria, nojo, pena, desprezo, culpa, vergonha e raiva 
indicados como significativos na vida de 33 adolescentes em situação de rua e 
27 adolescentes que vivem em situação de pobreza com suas famílias e mantém 
contato estável com a escola, da cidade de Porto Alegre, com idades entre 11 e 
16 anos e de ambos os sexos. A análise dos episódios emocionais apontou um 
total de 639 relatos envolvendo as sete emoções investigadas e não verificou 
diferença significativa quanto à média de relatos citados pelos grupos, revelando 
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que o risco não impediu o desenvolvimento de aspectos positivos. Os resultados 
indicaram que à medida que aumentou a frequência e a intensidade do risco 
e da adversidade e diminuiu a presença estável de responsáveis na trajetória 
dos adolescentes diferentes temáticas afetivas e morais foram apresentadas. Os 
dados mostraram que a percepção de prejuízo e a falta de cuidado orientaram 
as avaliações morais. O Estudo II visou a investigação da disposição para 
experenciar gratidão de 856 adolescentes, com idades entre sete e 16 anos, que 
viviam em diferentes contextos de risco. Os participantes foram distribuídos em 
dois grupos: G1 contou com a participação de 593 crianças e adolescentes que 
viviam em situação de pobreza com suas famílias, que mantinham uma relação 
estável com a escola, com idade média de 11,2 (SD = 1,95). G2 foi constituído por 
263 que moravam em instituições, com idade média de 11,19 (SD = 2,08). Foram 
submetidos à entrevista semi-estruturada, ao Inventário de Eventos Estressores 
na Adolescência, a Escala de Afeto Positivo e Negativo e a Escala de Gratidão. Os 
resultados confirmaram que os adolescentes institucionalizados apresentaram 
uma maior frequência de eventos estressores (p<0,05), expondo-os à maior 
vulnerabilidade. Testes bivariados e análises multivariadas não identificaram 
diferença significativa (p>0,05) entre os grupos para a expressão de gratidão, 
afeto positivo e afeto negativo. Tais resultados reiteram que as condições de 
vida impostas pelos contextos de desenvolvimento, representados pela família 
e pela instituição nesse estudo, não influenciaram na expressão emocional 
e a gratidão dos jovens, evidenciando que mesmo frente às adversidades os 
adolescentes mantêm seus recursos emocionais preservados. Entre os sexos, 
apenas no afeto negativo as meninas mostraram escores mais altos do que os 
meninos (p<0,05). Os dados revelaram, ainda, que o afeto positivo e separação 
dos pais foram preditores da gratidão, enquanto eventos estressores e a falta 
de cuidado e de atenção dos pais foram preditores para afeto negativo. Apesar 
das adversidades vividas, os dados sugeriram que as crianças e os adolescentes 
deste estudo experenciaram processos de resiliência vinculados, especialmente, 
às habilidades emocionais para o enfrentamento dos obstáculos impostos pela 
condição de vida.

362. DADOS GERAIS:

Consumo, logo apareço: produção de subjetividades juvenis 
na cultura do consumo e do espetáculo

Autor: Flávia Turino Ferreira

Nível: Doutorado

Tema: Subjetividade
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Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social

Orientador: Rosa Maria Leite Ribeiro Pedro

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Resistências, capturas, juventude, produção de 
subjetividade

Resumo:
O presente trabalho pretende abordar algumas transformações nas 
configurações das subjetividades da juventude produzidas com a cultura 
contemporânea. Tanto as novas práticas de consumo como as novas mídias 
estão criando outras possibilidades culturais e novas maneiras de socialização 
que se refletem nas formas de expressão atuais. Neste contexto, as novas 
gerações configuram um lugar privilegiado de visibilidade das transformações 
que incidem sobre a subjetividade, pois é perceptível a facilidade com que os 
jovens integram essas mudanças em suas práticas cotidianas, mudanças essas 
que parecem coincidir com sua própria condição de “sujeitos em formação”. O 
tema da produção de subjetividade tem como base teórica conceitos de Gilles 
Deleuze e Félix Guattari, tendo, assim, como ponto de partida a discussão sobre a 
captura dos desejos, necessária para a propagação de uma cultura de consumo. 
Neste sentido, o objetivo do texto foi cartografar algumas linhas das novas 
formas de subjetivação ativadas pelos jovens hoje que, por um lado, implicam 
na valorização exacerbada do consumo, mas que por outro, também podem 
produzir singularidades. Portanto, além de traçar os processos de captura da 
subjetividade pela cultura do espetáculo e do consumo, esta tese pretende do 
mesmo modo analisar as possibilidades de resistência criadas pelos jovens às 
investidas do mercado em nossa sociedade contemporânea.

363. DADOS GERAIS:

Avaliação das características de afetividade em crianças e 
jovens com Síndrome de Down 

Autor: Elaine Custodio Rodrigues

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade

Instituição: UFRN
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Área de concentração: Psicologia

Orientador: João Carlos Alchieiri

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: afetividade, síndrome de Down, zulliger.

Resumo:
Este trabalho apresenta os processos e os resultados de uma pesquisa acerca 
da afetividade em crianças e jovens acometidos da síndrome de Down (SD). A 
relevância do estudo justifica-se devido à necessidade do desenvolvimento de 
pesquisas, na área de avaliação psicológica de pessoas com síndrome de Down 
(SD), que sejam respaldadas mediante a utilização de instrumentos apropriados 
para tal finalidade. A temática discutida enfoca as características de afetividade 
das crianças com SD. A afetividade, conceitualmente, é considerada ampla, 
englobando aspectos diversos como emoções, paixões, ansiedade, angústia, 
tristeza, alegria e até mesmo as sensações de prazer e dor. O objetivo geral 
do estudo consistiu em investigar a manifestação da afetividade nas crianças 
e jovens com SD e a percepção de pais e educadores quanto à expressão da 
afetividade no comportamento e nas atividades sociais. Os objetivos específicos 
foram: identificar percepções dos pais sobre as diversas manifestações de 
comportamentos indicativos de afetividade, verificar no ambiente social extra-
domicílio, através da percepção dos professores, as diversas formas e intensidades 
da expressão da afetividade, e possibilitar o uso da técnica de Zulliger (Z-Teste) 
em pessoas com SD. Participaram dessa pesquisa 70 (setenta) crianças e jovens 
com SD, na faixa etária de 04 a 26 anos, assistidos junto a Instituições da Paraíba 
e do Rio Grande do Norte. Os instrumentos utilizados foram dois questionários, 
aplicados com os pais e professores, e a técnica projetiva, Z-Teste, aplicada, 
individualmente, nas crianças e jovens com SD. Para análise dos dados dos 
questionários, utilizou-se o programa Tri-deux-Mots, com o intuito de selecionar 
as principais palavras destacadas pelos pais e professores acerca da expressão da 
afetividade das crianças e jovens com SD. Para tanto, foi organizado um banco 
de dados que foi processado por esse programa e, em seguida, interpretado 
através da Análise Fatorial por Correspondência (AFC), buscando esclarecer 
as modalidades de respostas apresentadas de forma organizada, através de 
um gráfico. Os dados do Z-Teste foram analisados, levando em consideração a 
necessidade de caracterizar os aspectos da afetividade e a elaboração de normas 
específicas para este tipo de amostra, por meio de escores normalizados. De 
acordo com os dados apresentados pelo Trideux-Mots, observou-se que tanto 
no comportamento afetivo como no relacionamento com o outro, em casa e 
na escola, as crianças e jovens com SD expressam sua afetividade através de 
características positivas e negativas, da mesma forma que qualquer outra criança 
que não tenha a síndrome. O Z-Teste possibilitou elementos iniciais para se 
trabalhar com essa população, no entanto é preciso que se desenvolvam outras 
pesquisas com o intuito de investigar o porquê das respostas não apresentarem 
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as categorias específicas que se encontram relacionadas à afetividade, já que 
foi notória a diversidade de características afetivas apresentadas pelo grupo 
pesquisado.

364. DADOS GERAIS:

Jovens de baixa renda de Florianópolis/SC e suas relações 
na e com a Cidade.

Autor: Andréa Piana Titton

Nível: Mestrado

Tema: subjetividade

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Andréa Vieira Zanella

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: jovens de baixa renda; constituição do sujeito; cidade; 
Vigotski; Bakhtin.

Resumo:
Esta pesquisa tem como objetivo investigar as relações de um grupo de jovens 
de baixa renda na e com a cidade de Florianópolis/SC, sendo a juventude 
compreendida como uma categoria social construída na modernidade 
e determinada pelo contexto histórico-cultural em que os jovens estão 
inseridos. Participaram da pesquisa nove jovens, todos moradores de 
localidades de periferia da cidade de Florianópolis/SC. Para a coleta de 
informações, foram realizadas entrevistas iniciais, registros fotográficos da 
cidade pelos participantes, entrevista a partir das imagens registradas, além 
de observações participantes. A partir dos dados coletados foram analisadas, 
à luz das contribuições de Vigotski e Bakhtin, as condições sociais, culturais 
e históricas em que vivem esses jovens, as relações que estabelecem entre 
si e com os contextos dos quais participam, mediadas pelo lugar social que 
ocupam na cidade. Conclui-se que a vivência do tempo da juventude está 
diretamente vinculada às (im)possibilidades do contexto social mais amplo 
do qual os jovens participam/fazem parte, assim como suas estratégias de 
sobrevivência e resistência cotidianas. Além disso, apesar desses jovens 
fazerem parte do mesmo segmento social e ocuparem áreas desvalorizadas 
da cidade, as experiências destes na/com a cidade são apropriadas de modo 
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particular, que remete à singularidade dos sujeitos, aos acontecimentos e 
experiências que o cotidiano impõe a estes jovens e à forma como destes se 
apropriam.

365. DADOS GERAIS:

Nada do que foi é ou será: a inter-relação de jovens com 
seu ambiente

Autor: Larissa Medeiros Marinho dos Santos

Nível: Doutorado 

Tema: Subjetividade

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Isolda de Araújo Gunther

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: adolescentes e ambiente, behavior setting, affordance, 
cultivação.

Resumo:
A discussão sobre as inter-relações entre o ser humano e o seu ambiente físico 
tem sido ressaltada nas duas últimas décadas. Essa inter-relação é investigada 
por diversos ângulos, compreendendo as questões ecológicas e a relação 
com o ambiente como um todo. Baseado em referenciais da Psicologia 
do Desenvolvimento e da Psicologia Ambiental investigou-se a relação de 
adolescentes com o seu ambiente. A Psicologia do Desenvolvimento forneceu 
subsídios para a conceituação e contextualização da adolescência. A Psicologia 
Ambiental contribuiu com os conceitos de affordance, behavior setting e 
cultivação. Os objetivos específicos foram: descrever o comportamento 
observável de adolescentes em interação com o ambiente, caracterizar os 
conceitos que os jovens apresentam quanto a esta interação, verificar se 
a relação do jovem com o ambiente está centrada no momento atual de 
suas vidas ou se está ligada ao seu passado e/ou ao futuro. Participaram 180 
jovens, sendo metade do Movimento Escoteiro do Distrito Federal e metade 
do Programa Segundo Tempo nos Esportes, com idades variando entre 11 
e 18 anos. A pesquisa foi realizada em três fases: método de observação do 
comportamento; instrumento de conceitos ambientais e entrevistas semi-
estruturadas. Os resultados indicam que as inter-relações desses jovens com 
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o ambiente são caracterizadas por justificativas de interesse pessoal e que as 
affordances identificadas são relacionadas às necessidades dos participantes. 
Para os jovens, o passado se apresenta como belo e o futuro como destruído. 
Nos dois grupos, observaram-se semelhanças nas relações com o ambiente, nas 
justificativas ambientais, nas atribuições de responsabilidade, nas preocupações 
com o presente e o futuro. Os jovens do Segundo Tempo apresentaram mais 
verbalizações quanto à sujeira e a violência. O discurso cultivado, congruente 
com essa fase do desenvolvimento, é o mesmo que se faz presente na mídia e nas 
manifestações públicas, entretanto, seus conteúdos indicam uma expectativa 
em relação ao comportamento do outro.

366. DADOS GERAIS: 

A construção da identidade de adolescentes na cultura HIP 
HOP

Autor: Adalberto Teles Marques

Nível: Doutorado

Tema: subjetividade

Instituição: UFPE 

Área de concentração: Psicologia Cognitiva

Orientador: Maria da Conceição Diniz Pereira de Lyra

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Identidade; adolescência; cultura Hip Hop; narrativa

Resumo:
O objetivo desse trabalho foi investigar a construção da identidade 
dos adolescentes participantes da cultura Hip Hop na cidade do Recife. 
Investigamos 20 adolescentes, com idades variando dos 11 aos 19 anos 
de idade. A investigação foi feita a partir das histórias que os adolescentes 
contaram acerca de sua participação na cultura Hip Hop. Esse trabalho foi 
feito tendo como esteio uma abordagem que concebe a identidade como 
um processo em que a pessoa reconhece que pertence a determinado 
grupo social (HOGG; ABRAMS, 1988; ELLEMERS, SPEARS; DOOSJE; 2002). A 
construção da identidade seria resultado de um processo de categorização 
e autocategorização, que permite ao sujeito reconhecer similaridades no 
interior de seu grupo, enquanto percebe diferenças em relação a outros 
grupos e, por comparação, desenvolve um conjunto de atitudes e crenças, e 
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adota as normas do grupo, no sentido de tornar-se membro dele (TURNER, 
HOGG, OAKES, REICHER; WETHERELL, 1987; ABRAMS; HOGG, 1990). Foram 
analisadas as 20 narrativas orais livres, usando uma proposta metodológica 
de análise narrativa, que tem como foco o contexto de desenvolvimento da 
experiência (RIBEIRO, 2003; RIBEIRO; LYRA, 2007; 2008). A análise permitiu 
acompanhar o processo de significação que emergiu das ações inseridas no 
contexto. Para entender a construção da identidade em um contexto, nós 
usamos os conceitos de mimesis 1 (RICOUER, 1994; RIBEIRO, 2003; RIBEIRO; 
LYRA, 2007; 2008) e de cronótopo (BAKHTIN, 1986; 2003), que permitiram 
levantar os tempos e os espaços que emergem da experiência narrada. A 
consideração conjunta desses tempos que se espacializaram, formando 
cronótopos, permitiu acompanhar a imagem de um sujeito que se transforma 
historicamente, enquanto constrói sua identidade. Foram identificados 
quatro tempos (tempo antes do encontro, tempo do encontro, tempo depois 
do encontro e tempo de futuro) que, por sua vez, se espacializaram em 
quatro espaços de significação (individual, do outro, concreto e de criação) 
formando assim a organização cronotópica. A construção da identidade é um 
processo em que a insatisfação e a busca por novos contextos de participação 
conduzem o adolescente ao impacto do encontro com diferente culturas, 
como a cultura Hip Hop, por nós investigada. Tal fato, dispara o processo 
de identificação. A participação no grupo de Hip Hop promove a efetivação 
do adolescente como identificado ao contexto do grupo. As aspirações 
e perspectivas de futuro estão atreladas à continuidade e prospecção do 
grupo de cultura Hip Hop no futuro.

367. DADOS GERAIS: 

Estilos de Apego e Raciocínio Moral em Adolescentes

Autor: Estefânia Élida da Silva Gusmão 

Nível: Doutorado 

Tema: Subjetividade

Instituição: UFPE

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Antonio Roazzi

Ano da defesa: 2009 

Palavras-chave: Apego, Moral, Raciocínio, Adolescentes
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Resumo:
Perspectivas teóricas na psicologia do desenvolvimento moral têm 
tradicionalmente dado ênfase a diferentes experiências de socialização na 
explicação do desenvolvimento moral. Como consequência, pesquisadores 
de perspectiva cognitivo-desenvolvimentista têm dado pouca atenção para 
o contexto familiar, focalizando ao invés disto, nos ambientes de pares, como 
a escola, para explicar o nível de desenvolvimento moral e seus resultados. 
Diante disso, a presente tese se dedica a estudar o tipo de vinculação afetiva 
dos adolescentes relacionado ao raciocínio moral destes, não negando a 
fundamental importância de outras facetas deste processo. No que se refere 
ao julgamento moral, o apego estabelecido pode ser fundamental na medida 
em que o desenvolvimento sócio-cognitivo começa com a conexão emocional 
com o outro quando ainda bebê. Na presente pesquisa, pretende-se contribuir 
com o estudo do raciocínio moral considerando o tipo de apego expresso 
por adolescentes nas suas relações com seus pais. A amostra é composta 
por 421 adolescentes sendo 221 de escola pública e 200 de escola privada, 
apresentando uma média de idade de 15 anos (dp = 1,75; amplitude de 11 a 
20 anos). Todos os participantes da pesquisa são da cidade de João Pessoa, 
45,1% do sexo masculino e 54,9% do sexo feminino. A maioria de católicos 
(63,9%). Estes participantes responderam aos seguintes instrumentos de 
pesquisa: SROM (Medida Objetiva de Raciocínio Mora/), IVIA (Inventário sobre a 
vinculação para a infância e adolescência), ERA (Escala de relações de amizade) 
e o PBI (Instrumento de vinculação parental), além de um Questionário sócio-
demográfico. Os resultados encontrados apontam para a existência de uma 
relação significativa e negativa entre o apego inseguro e estágios mais elevados 
de raciocínio moral. As implicações, limitações e contribuições destes resultados 
são discutidas na presente pesquisa, à luz do que propõe a literatura acerca 

desta relação

368. DADOS GERAIS:

Produtividade, necessidade e empatia: relações entre 
julgamentos distributivos, consideração empática, angústia 
pessoal e tomada de perspectiva

Autor: Leonardo Rodrigues Sampaio

Nível: Doutorado

Tema: subjetividade 

Instituição: UFPE
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Área de concentração: Psicologia

Orientador: Antonio Roazzi

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Justiça distributiva; empatia; moralidade.

Resumo:
Ao longo dos anos, os pesquisadores vêm estudando a influência do 
desenvolvimento cognitivo e de diferentes variáveis sociodemográficas e 
culturais sobre os julgamentos distributivos, porém o estudo da influência 
do desenvolvimento afetivo sobre noções de justiça distributiva não tem 
constituído uma preocupação dos pesquisadores. Procurando preencher esta 
lacuna, o objetivo principal desta pesquisa foi investigar se a empatia influenciava 
significativamente as decisões distributivas de 107 jovens. A justiça distributiva 
foi avaliada através de uma situação-problema que envolvia um contexto 
empresarial, e a empatia, por meio da Escala Multidimensional de Reatividade 
Interpessoal – EMRI. Nos resultados, observou-se que as dimensões afetivas 
da empatia influenciaram a distribuição de dinheiro entre os personagens da 
situação-problema. Estes resultados foram discutidos à luz das teorias de Piaget 
e Hoffman e dos dados de pesquisas anteriores.

369. DADOS GERAIS:

Tribos urbanas e construção da identidade adolescente 

Autor: Talitha Lúcia Macêdo da Silva Arruda

Nível: Mestrado

Tema: subjetividade 

Instituição: UNICAP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Ana Lúcia Francisco

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: adolescência, tribos urbanas, construção da identidade.

Resumo:
Percebe-se, na contemporaneidade, um crescente movimento, no meio 
adolescente, de busca de mecanismos identificatórios através do pertencimento 
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a grupos formais e/ou informais. Neste contexto, situam-se as Tribos Urbanas que, 
segundo Michel Maffesoli (2006) configuram-se como um fenômeno cultural, 
agregando adolescentes de diferentes níveis sócioeconômicos com os mais 
variados interesses. Dessa forma, esta pesquisa objetivou investigar o sentido de 
pertença a uma Tribo Urbana para a construção da identidade adolescente. Trata-
se de uma pesquisa qualitativa em que, a partir de uma análise metodológica 
na perspectiva fenomenológica existencial, utilizando entrevistas semidirigidas, 
abordou adolescentes, de ambos os sexos, numa faixa etária compreendida entre 
18 a 20 anos, de qualquer nível sócio-econômico, pertencentes à Tribo Urbana 
de Metaleiros recifenses. Os resultados obtidos trouxeram ricas contribuições 
para a compreensão do sentido desta pertença e sua importância no universo 
simbólico do adolescente. Contrariando o senso comum que as Tribos Urbanas 
agregam “desocupados” e/ou “marginais”; percebemos que estas se constituem 
como espaços propiciadores de crescimento pessoal, social e cultural. Além 
disso, as entrevistas revelaram que as Tribos Urbanas desempenham um 
relevante papel, para os adolescentes metaleiros, como mediadora entre o 
“desligamento” do ambiente familiar e a inserção no meio social. Esta pertença, 
ainda, configura-se como um dispositivo para a construção de mecanismos 
de identificação e diferenciação, fundamentais na estruturação da identidade 
adolescente. Acredita-se que este trabalho possa oferecer subsídios para um 
maior entendimento dos mecanismos que operam na construção da identidade 
adolescente, possibilitando uma melhor compreensão acerca da necessidade 
gregária dos jovens, minimizando, assim, a representação social negativa das 
Tribos Urbanas de adolescentes.

370. DADOS GERAIS:

Adolescência, figura cultural exemplar da posição 
transicional: paradigma do sujeito moderno

Autor: Mercia Cristian Sousa de Almeida

Nível: Mestrado

Tema: subjetividade

Instituição: UNIFOR 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Clara Virginia de Queiroz Pinheiro 

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Adolescência; Sujeito Moderno; Psicanálise; Winnicott, D. 
W.; Transicionalidade.
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Resumo:
Objetivamos no presente trabalho estabelecer um paralelo entre adolescência 
e sujeito moderno. Trata-se de um estudo realizado a partir do referencial 
psicanalítico em interlocução com a antropologia. Esta articulação entre 
psicanálise e antropologia, parte do princípio de que a subjetividade é 
eminentemente histórica e que deve ser pensada como uma “acontescência”, ou 
seja, um interjogo permanente entre sujeito e cultura. Dessa forma adotamos, 
mais precisamente, a psicanálise na visão Winnicottiana, que nos ajudou a pensar 
na constituição subjetiva, dando a devida importância à dinâmica do ambiente 
particular e social. No primeiro momento do estudo situamos a problemática da 
adolescência em torno da questão de lugar e função social. Ou seja, a questão 
da transicionalidade “entre” a família e o social, a tradição e o futuro, a partir das 
categorias de ruptura, transição, risco, instabilidade e criatividade. Em seguida 
examinamos em que medida o sujeito moderno pode ser visto à luz destas 
categorias, considerando que o adolescente como um “espelho” e testemunho 
desta condição social que exige um trabalho contínuo de reorganização de 
seu estar no mundo. Por fim, articulamos os modos de subjetivação do sujeito 
contemporâneo, baseando-se nas formulações de Winnicott sobre o fenômeno 
transicional. Diante disso, concluímos que a adolescência é uma figura 
cultural com o potencial de inovação, que fala de forma precisa do processo 
de subjetivação na atualidade. Portanto, vimos que o ambiente cultural da 
Modernidade possibilitou plurais formas de existência e que pode ser vista em 
duas vertentes: num modo imaturo de submissão e dependência ao seu meio 
ou constituir-se de forma criativa e de abertura ao novo, que diz respeito tanto 
às realizações pessoais, quanto a uma coexistência na coletividade.

371. DADOS GERAIS:

Condições de vida e estilos de resolução de conflito entre 
adolescentes

Autor: Vanessa Fagionatto Vicentin

Nível: Doutorado

Tema: Subjetividade

Instituição: USP 

Área de concentração: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano

Orientador: Maria Isabel da Silva Leme

Ano da defesa: 2009
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Palavras-chave: Adolescência, Alcoolismo, Assertividade, Conflito, Emoções 
Estilos de enfrentamento.

Resumo:
As pessoas adotam diferentes formas de enfrentar um conflito interpessoal. 
Estudiosos da área apontam três principais estilos de resolução de 
conflito: agressivo, submisso e assertivo. O estilo de solução agressivo 
inclui estratégias de coerção para o enfrentamento do conflito, enquanto 
o estilo submisso caracteriza-se pelo não enfrentamento da situação. 
Apenas o estilo assertivo envolve comportamento explícito de defesa, sem 
utilizar estratégias coercitivas. O objetivo geral da presente investigação 
foi contribuir para o avanço do conhecimento sobre o tema da cognição 
social por meio de estudos sobre a resolução de conflitos interpessoais 
entre adolescentes. Os objetivos específicos foram: comparar os estilos de 
resolução de conflito de filhos de pais com e sem problemas de álcool e 
estudar a diferença entre gêneros, faixa etária, situação conjugal dos pais e 
expressão de sentimentos com relação às estratégias de solução de conflito 
indicadas pelos filhos. Participaram da investigação 84 estudantes de uma 
escola pública, com idades entre 12 e 16 anos e nível socioeconômico 
baixo, divididos em dois grupos: 42 filhos de pais com problemas de álcool 
e 42 participantes que não se enquadravam nesse grupo. Os instrumentos 
utilizados foram: um questionário sobre as condições pessoais (sexo, idade 
etc..), o Questionário CAGE Familiar (FRANK et al., 1992) e o aberto derivado 
da escala Childrens Action Tendency Scale (DELUTY, 1981). Os adolescentes 
apresentaram predominantemente respostas submissas, seguidas de 
respostas agressivas. Grande parte dos participantes não se pronunciou 
com relação aos sentimentos provocados pelas situações descritas pelo 
questionário, seguida dos que expressaram sentimentos negativos ou pouco 
definidos. Não foi encontrada diferença significativa entre os sexos, faixas 
etárias e filhos de pais com e sem problemas de álcool. Contudo as meninas 
apresentaram uma proporção maior de respostas submissas quando 
comparadas aos meninos. Outro resultado encontrado através da análise 
de correspondência múltipla mostrou que as respostas agressivas estão 
mais associadas aos filhos de pais com problemas de álcool e as respostas 
assertivas aos filhos de pais sem problemas de álcool. A avaliação que visou 
comparar a expressão de sentimentos com as justificativas das respostas de 
enfrentamento dos participantes nas situações de conflito mostrou várias 
associações significativas através do teste exato de Fisher. Com relação 
à expressão de sentimentos, muitos conflitos apresentaram associações 
positivamente significativas entre as respostas agressivas e ausência de 
manifestação sobre o afeto despertado pela situação. Da mesma forma, as 
respostas agressivas em diversas situações de conflito também estavam 
significantemente associadas à falta de justificativa dos participantes para 
suas ações. Os resultados mostraram que o estilo de solução de conflito 
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dos adolescentes não estava necessariamente relacionado ao problema 
do pai com o álcool. Contudo a omissão dos próprios sentimentos e a falta 
de justificativa para as próprias ações estavam frequentemente ligadas às 
respostas agressivas dos participantes.

372. DADOS GERAIS:

Comparação da adaptação pessoal de adolescentes 
judiciarizados e não-judiciarizados: a aplicação do 
inventário de personalidade

Autor: Ivana Regina Panosso

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade 

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Marina Rezende Bazon

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: adaptação pessoal, alocentrismo, conduta delituosa, 
Inventário de Depressão de Beck, Inventário de Personalidade de Eysenck, 
Inventário de Personalidade de Jesness

Resumo:
O presente trabalho, sob o referencial da Teoria da Regulação Pessoal e Social 
da Conduta Delituosa, ocupou-se da compreensão da adaptação pessoal de 
um grupo de adolescentes judiciarizados (GJ) em comparação a um grupo de 
adolescentes não-judiciarizados (GNJ). Sessenta adolescentes do sexo masculino, 
com idades entre 16 e 18 anos, participaram da pesquisa, 30 constituindo o 
GJ e 30 constituindo o GNJ. A coleta de dados foi feita com três instrumentos: 
Invetário de Personalidade de Eysenck, (IPE), Inventário de Personalidade de 
Jesness (IPJ) e Inventário de Depressão de Beck (BDI). Os resultados indicaram 
diferenças de adaptação pessoal entre os grupos na medida em que o GJ e o 
GNJ tiveram médias significativamente diferentes em muitas das dimensões dos 
instrumentos utilizados (Propensão à Delinquência, Neuroticismo e Psicotismo 
do IPE; DS, OV, Im, Au, Al, AM e IA do IPJ e; Tristeza, Insatisfação, Punição, Auto-
aversão, Choro, Perda de Apetite e Escore Total do BDI). As diferenças entre 
os grupos revelaram que a adaptação pessoal do GJ é deficitária, denotando 
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um desenvolvimento de personalidade mais egocêntrico (em oposição a um 
desenvolvimento alocêntrico da personalidade), em comparação ao GNJ. 
Os resultados obtidos através dos três instrumentos foram discutidos à luz 
dos resultados publicados pela literatura científica sobre o tema. Teceram-se 
algumas considerações finais acerca das contribuições trazidas por este estudo, 
bem como acerca de suas limitações.

373. DADOS GERAIS:

Adolescentes no momento de saída do abrigo: um olhar 
para os sentidos construídos

Autor: Ana Laura Moraes Martinez 

Nível: Mestrado

Tema: subjetividade

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Ana Paula Soares da Silva

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: abrigos, adolescência, construção de sentidos.

Resumo:
A adolescência é frequentemente compreendida particularmente na Psicologia 
do Desenvolvimento como uma fase da vida marcada por características 
mais ou menos universais. Partindo da perspectiva sócio-histórica, propõe-
se aqui considerar a existência de múltiplas adolescências, vivenciadas por 
sujeitos singulares. Buscando compreender estas múltiplas adolescências, o 
presente estudo buscou investigar uma adolescência bastante esquecida pela 
literatura científica - a adolescência vivenciada no momento da saída do abrigo. 
Compreendendo que estes adolescentes são significados pelos protagonistas 
envolvidos (o próprio adolescente, família, equipe técnica, educadoras, leis, etc.) 
de forma bastante diferente de um adolescente “padrão” da classe média/alta, 
o presente estudo teve como objetivo dar visibilidade aos sentidos produzidos 
pelo adolescente no momento de saída do abrigo, entendendo que este 
momento traz para o adolescente uma série de mudanças com as quais ele 
tem negociar. Partindo do referencial sócio-histórico e da perspectiva teórico-
metodológica da Rede de Significações, foram realizadas entrevistas abertas com 
dois adolescentes, antes e após a saída do abrigo, totalizando quatro entrevistas, 
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bem como a produção de material narrativo feita por um dos adolescentes. 
Além disso, foram realizadas visitas ao abrigo, registradas em notas de campo 
e uma entrevista com a assistente social. Como metodologia de análise foram 
delimitados, no contato com o material, cinco temas de maior recorrência: 
1) Abrigo; 2) Saída do abrigo; 3) Família biológica; 4) Adoção; 5) Perspectivas 
de futuro. A partir desta delimitação, buscou-se investigar quais as zonas de 
sentidos que os adolescentes produziam sobre cada um destes temas. Como 
apontamento final observou-se que cada um dos adolescentes se descrevia 
e era descrito pelo abrigo de formas bastante distintas (adolescente modelo 
e adolescente deprimido). Estas diferentes descrições, mais que valorizar a 
subjetividade de cada um, implicavam em práticas discriminatórias e promotoras 
de desigualdades, inclusive no momento da saída do abrigo, facilitando a 
saída para um e dificultando para outro ? algo que fere o entendimento do 
adolescente como sujeito de direitos (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
Além disso, observou-se uma ausência de políticas voltadas para o momento 
da saída do abrigo, o que transforma esta transição em uma vivência bastante 
solitária para os adolescentes. Na falta de uma rede de apoio extensa que auxilie 
o adolescente nesta transição, cada um acaba por utilizar seus próprios recursos, 
ficando bastante dependente do abrigo. A partir destas considerações, acredita-
se que este estudo possa contribuir não só para compreender a adolescência 
como múltipla e dotada de possibilidades (e não só de limitações), mas também 
para enriquecer as discussões sobre as ações e discursos que têm regido os 
abrigos bem como suas prática e quotidiano na atenção a estes jovens que lá 
permaneceram durante tantos anos.

374. DADOS GERAIS:

O luto em adolescentes pela morte do pai: risco e prevenção 
para a saúde mental

Autor: Monica Maria de Angelis Mota

Nível: Doutorado

Tema: subjetividade

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Elizabeth Batista Pinto Wiese

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Adolescência, Família, Luto, Pai, Trauma emocional.
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Resumo:
Este estudo explora, descreve e discute a vivência de luto de cinco adolescentes 
que perderam o pai biológico por morte de causas diversas. Para tanto, 
investigaram-se vivências e manifestações relacionadas a essas experiências de 
perda, suas repercussões para os jovens e para seu desenvolvimento emocional, 
as estratégias de que eles se valeram para enfrentar esse luto, sua resiliência frente 
à perda vivida (capacidade do jovem de resistir às adversidades geradas pela 
morte do pai, adaptar-se e manter-se psicologicamente saudável), identificando-
se fatores de risco (vulnerabilidades) e de proteção para a elaboração desse luto 
e o desenvolvimento dos adolescentes, bem como a necessidade ou não de se 
proporem formas de cuidado específicas para os enlutados, entre as inúmeras 
possibilidades terapêuticas, mesmo que profiláticas. Como procedimento, 
usaram-se o Inventário de Auto-avaliação para jovens de 11 a 18 anos (YSR), para 
rastrear a eventual presença de problemas de saúde mental, e uma entrevista 
semi-estruturada com roteiro. A análise dos dados obtidos estabeleceu que o 
luto pela morte do pai biológico na adolescência tem características próprias, 
distinguindo-se do luto que essa perda acarreta em outras etapas do ciclo vital, 
em função dos desafios singulares do desenvolvimento nesse período. Embora a 
morte do pai biológico represente para o adolescente uma crise, também pode 
ser uma oportunidade para que, no enfrentamento dessa perda, ele amadureça. 
Constatou-se ainda a importância do suporte social de uma rede de apoio que 
compreenda e atenda as necessidades do enlutado, sobretudo pela presença 
de uma mãe funcional, para a ressignificação dessa perda, além de que, se o 
adolescente tem dificuldade para expressar seu luto, pode ficar entorpecido e 
negar as consequências dessa perda, comprometendo seu desenvolvimento 
emocional.

375. DADOS GERAIS:

Adolescentes em risco social: a expressão dos processos de 
identificação no método de Rorschach

Autor: Maria Isabel dos Santos Soldatelli

Nível: Mestrado

Tema: subjetividade 

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Maria Abigail de Souza

Ano da defesa: 2007
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Palavras-chave: adolescentes, identificação (psicologia), risco, teste de 
Rorschach.

Resumo:
Tendo em vista a importância da família para o adolescente, especialmente das 
figuras parentais, este estudo buscou compreender o processo de identificação 
de adolescentes em risco social, participantes de um programa de promoção 
social de Organização não governamental - ONG. A escolha dos sujeitos se 
deu através de critérios de inclusão que seguiram as referências existentes na 
literatura acerca das situações de risco social. O grupo de sujeitos é composto 
de dez adolescentes com idade entre 15 e 18 anos de idade, cinco do sexo 
feminino e cinco do sexo masculino. Foram utilizadas entrevistas e o Método 
de Rorschach como instrumentos de investigação psicológica. Utilizamos 
entrevistas semi-dirigidas com os adolescentes e seus pais ou responsáveis, e 
entrevistas livres com os educadores e coordenadores da ONG. A análise dos 
dados, quantitativa e qualitativa, seguiu as referências teóricas do sistema 
francês do Rorschach. Os resultados evidenciam uma defasagem entre os 
grupos de gênero no que se refere aos processos de identificação: enquanto a 
maioria dos adolescentes do sexo masculino apresenta falhas no processo de 
individuação, com uma imaturidade em seu desenvolvimento afetivo e sexual, 
as adolescentes demonstram ter consolidado o processo de identificação 
primária, vivenciando mais efetivamente as questões relativas à problemática 
de identificação sexual, em concordância com o momento evolutivo da 
adolescência. O grupo de adolescentes como um todo tem em comum 
as situações familiares e sociais adversas, mas os resultados do Rorschach 
evidenciam que estas situações repercutiram de formas diversas sobre a 
constituição psíquica, de acordo com as relações internas estabelecidas com 
as figuras parentais, que servem de suporte aos processos identificatórios. Isto 
confirma que apesar dos adolescentes estarem inseridos em condições externas 
ou ambientais de risco, é a configuração familiar que determina os processos 
internos e produz diferentes estruturações de personalidade, corroborando a 
importância do núcleo familiar na constituição do sujeito. Esperamos que os 
resultados alcançados através desta investigação favoreçam a compreensão da 
dinâmica psicológica de adolescentes em situação de risco social, no sentido de 
contribuir para a elaboração de estratégias de intervenção clínica preventivas, 
envolvendo o adolescente, a família e a comunidade.
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376. DADOS GERAIS:

Adolescentes em grupo: aprendendo a cooperar em oficina 
de jogo

Autor: Heloisa Helena Genovese de Oliveira Garcia

Nível: Doutorado

Tema: Subjetividade

Instituição: USP 

Área de concentração: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano

Orientador: Lino de Macedo

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Adolescência, Construtivismo, Cooperação, Jean Piaget 
(1896-1980),Trabalho em grupo

Resumo:
Nos tempos atuais, ser capaz de se relacionar de modo cooperativo e autônomo 
é uma exigência crescente, dada a variedade de contextos interativos 
presenciais ou virtuais de que participamos diariamente. Portanto, é tarefa de 
todo profissional que trabalha com grupos contribuir com o desenvolvimento 
desta condição. A presente pesquisa teve como objetivo favorecer a construção 
de relações cooperativas em adolescentes, em um contexto de oficina de 
jogos. Com base no trabalho do Laboratório de Psicopedagogia do Instituto 
de Psicologia da Universidade de São Paulo (LaPp-IPUSP), realizaram-se 23 
reuniões semanais com 12 alunos dos dois últimos anos do Ensino Fundamental 
de uma escola pública paulistana. Para fundamentação teórica e metodológica 
recorreu-se às contribuições de Piaget, especialmente ao papel das relações 
interindividuais ao desenvolvimento da cooperação e ao funcionamento da 
equilibração majorante. Os procedimentos de coleta de dados incluíram diário 
de campo, filmagem das oficinas, registros escritos dos sujeitos e gravação 
das entrevistas individuais com os mesmos. Foram adotados dois recortes de 
análise: intervenções da pesquisadora, gestora das oficinas, e interações entre 
os sujeitos. Os resultados foram organizados em quatro eixos interdependentes: 
1) intervenções de caráter metodológico referentes a regras gerais, rotina diária 
e condução dos jogos e atividades; 2) intervenções relativas à promoção de sete 
atitudes favoráveis à cooperação: descentração frente às propostas, descentração 
frente ao outro, respeito às regras dos jogos, respeito ao outro, responsabilidade 
pela organização do grupo, responsabilidade pelas decisões e espírito lúdico; 
3) interações entre os adolescentes em cinco situações: provocação alheia, 
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divergência de opiniões, solicitação alheia, liderança alheia e sucesso alheio; 
4) evolução de cinco sujeitos quanto às atitudes favoráveis à cooperação. 
Nos resultados concernentes às intervenções (eixos 1 e 2) foram destacados 
dezoito procedimentos que visaram romper relações indiferenciadas, estimular 
diferenciações e promover integrações no grupo de sujeitos, favorecendo a 
construção de relações cooperativas. Estruturada em uma perspectiva genética, 
a análise das interações (eixo 3) identificou e classificou as reações dos sujeitos 
em cada situação, segundo os três tipos de condutas compensatórias (alfa), (beta) 
e (gama). Quanto à evolução dos sujeitos (eixo 4): três apresentaram majorância 
consistente em relação às atitudes favoráveis à cooperação; um, embora tenha 
aumentado a ocorrência destas atitudes, persistiu num movimento mais 
instável e o quinto apresentou postura cooperativa durante todo o processo. 
Considera-se a caracterização dos procedimentos de intervenção e dos modos 
de interação entre os participantes uma contribuição relevante desta pesquisa 
para estudos relativos aos temas: trabalho em grupo, autonomia e cooperação. 
Por fim, destaca-se que a aplicação da teoria da equilibração para o campo das 
relações interindividuais mostrou-se promissora na presente investigação.

377. DADOS GERAIS:

A imagem do adulto na contemporaneidade: uma avaliação 
dos jovens sobre os adultos

Autor: Helena Amstalden Manishi

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano

Orientador: Yves Joel Jean Marie Rodolphe de La Taille

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Adultos, Contemporaneidade, Jovens, Valores

Resumo:
As transformações advindas com a modernidade e com a pós-modernidade 
alteraram de forma significativa a relação entre as gerações mais novas e as 
mais velhas. Nas sociedades tradicionais, havia uma hierarquia entre o saber 
adulto, pautado no passado e na tradição, e a aceitação deste saber por parte 
dos mais novos. A contemporaneidade e seus discursos fornecem um cenário 
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bastante diferente, no qual a adolescência é tida como ideal, a velocidade das 
transformações são espantosas e o novo, o moderno, têm seu lugar de destaque 
nos valores do homem contemporâneo. Neste sentido, imagens solidificadas 
pelo tempo e pela tradição se alteram, trazendo reflexos nas relações entre 
jovens e adultos. O objetivo deste trabalho foi investigar a imagem de adulto 
que os adolescentes de hoje carregam, a partir da avaliação que os últimos 
fazem dos adultos de hoje, do sentido que os jovens atribuem a este lugar e do 
que valorizam em um adulto. Participaram da pesquisa um total de 520 alunos 
do Ensino Médio de escolas públicas e particulares e o instrumento utilizado 
consistiu em um questionário com 24 questões, cada qual contendo quatro 
opções de respostas, e duas questões abertas. Os resultados demonstraram 
uma tendência dos jovens a avaliarem negativamente os adultos em relação 
a suas atuações na esfera pública (política, meio ambiente, educação e 
mídia) e a desconfiarem da capacidade dos adultos quanto àqueles atributos 
tradicionalmente referidos a este lugar (confiança, sabedoria, modelo a ser 
seguido, ética) e, no entanto, 63% dos sujeitos acreditaram dever obediência 
aos adultos de hoje. O dinheiro, o desemprego e a competição no mundo do 
trabalho mostraram-se como uma das preocupações mais importantes dos 
adultos de hoje e dos jovens em relação ao futuro. Aparentemente, a imagem 
do adulto, lugar de saber e de guia dos mais novos não apresenta a consistência 
que tinha no passado e poucos parecem ser os modelos passíveis de admiração 
disponíveis aos jovens hoje. O significado de ser adulto e de ocupar este lugar 
parece tender a um trabalho e a uma construção exclusivamente pessoal e 
individual.

378. DADOS GERAIS:

Condições de vida e estilos de resolução de conflito entre 
adolescentes

Autor: Vanessa Fagionatto Vicentin

Nível: Doutorado

Tema: Subjetividade

Instituição: USP 

Área de concentração: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano

Orientador: Leme, Maria Isabel da Silva

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Adolescência, Alcoolismo, Assertividade, Conflito, Emoções, 
Estilos de enfrentamento.
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Resumo:
As pessoas adotam diferentes formas de enfrentar um conflito interpessoal. 
Estudiosos da área apontam três principais estilos de resolução de conflito: 
agressivo, submisso e assertivo. O estilo de solução agressivo inclui estratégias 
de coerção para o enfrentamento do conflito, enquanto o estilo submisso 
caracteriza-se pelo não enfrentamento da situação. Apenas o estilo assertivo 
envolve comportamento explícito de defesa, sem utilizar estratégias coercitivas. 
O objetivo geral da presente investigação foi contribuir para o avanço do 
conhecimento sobre o tema da cognição social por meio de estudos sobre 
a resolução de conflitos interpessoais entre adolescentes. Os objetivos 
específicos foram: comparar os estilos de resolução de conflito de filhos de 
pais com e sem problemas de álcool e estudar a diferença entre gêneros, faixa 
etária, situação conjugal dos pais e expressão de sentimentos com relação 
às estratégias de solução de conflito indicadas pelos filhos. Participaram da 
investigação 84 estudantes de uma escola pública, com idades entre 12 e 16 
anos e nível socioeconômico baixo, divididos em dois grupos: 42 filhos de pais 
com problemas de álcool e 42 participantes que não se enquadravam nesse 
grupo. Os instrumentos utilizados foram: um questionário sobre as condições 
pessoais (sexo, idade etc..), o Questionário CAGE Familiar (FRANK et al., 1992) e 
o aberto derivado da escala Childrens Action Tendency Scale (DELUTY, 1981). Os 
adolescentes apresentaram predominantemente respostas submissas, seguidas 
de respostas agressivas. Grande parte dos participantes não se pronunciou com 
relação aos sentimentos provocados pelas situações descritas pelo questionário, 
seguida dos que expressaram sentimentos negativos ou pouco definidos. Não 
foi encontrada diferença significativa entre os sexos, faixas etárias e filhos de 
pais com e sem problemas de álcool. Contudo as meninas apresentaram uma 
proporção maior de respostas submissas quando comparadas aos meninos. 
Outro resultado encontrado através da análise de correspondência múltipla 
mostrou que as respostas agressivas estão mais associadas aos filhos de pais com 
problemas de álcool e as respostas assertivas aos filhos de pais sem problemas 
de álcool. A avaliação que visou comparar a expressão de sentimentos com as 
justificativas das respostas de enfrentamento dos participantes nas situações 
de conflito mostrou várias associações significativas através do teste exato de 
Fisher. Com relação à expressão de sentimentos, muitos conflitos apresentaram 
associações positivamente significativas entre as respostas agressivas e ausência 
de manifestação sobre o afeto despertado pela situação. Da mesma forma, 
as respostas agressivas em diversas situações de conflito também estavam 
significantemente associadas à falta de justificativa dos participantes para 
suas ações. Os resultados mostraram que o estilo de solução de conflito dos 
adolescentes não estava necessariamente relacionado ao problema do pai com 
o álcool. Contudo a omissão dos próprios sentimentos e a falta de justificativa 
para as próprias ações estavam frequentemente ligadas às respostas agressivas 
dos participantes.
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379. DADOS GERAIS:

Estilos de apego e bem-estar psicológico em adolescentes 
colegiais: influência de gênero e etnia (oriental vs ocidental)

Autor: Ernesto Rene Sang

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Experimental

Orientador: Vera Silvia Raad Bussab

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Adolescentes, Ansiedade social, Comportamento de 
apego, Depressão, Identidade étnica (oriental e ocidental)

Resumo:
Investigamos a configuração dos vínculos de apego em função de etnia e de 
gênero. Baseados na teoria do apego que aponta a influência do contexto sócio-
afetivo no desenvolvimento dos diversos estilos de apego assim como a relação 
significativa destes com bem-estar psicológico (indicados por sinais de depressão 
e fobia social), supusemos que a formação do modelo interno de si (dimensão 
essencial na definição dos estilos de apego) poderia estar relacionada à etnia, 
através dos modos de criação. A amostra foi composta por 328 colegiais (203 
do sexo masculino e 125 do sexo feminino) com idade média de 15 anos, dos 
quais 101 tinham pais de origem oriental (chinesa, japonesa ou coreana) e 227 
de origem ocidental. Foi constatado efeito da etnia quanto ao modelo interno 
de si, com predominância de modelo de si positivo nos ocidentais (subjacentes 
aos estilos seguro e rejeitador) e negativo nos orientais (estilos preocupado e 
medroso). Em relação a bem-estar psicológico em termos de indicadores de 
depressão e fobia social foi significativa a relação de depressão com os estilos de 
apego medroso e preocupado (modelo de si negativo), sendo mais frequente 
a indicação de depressão nos participantes ocidentais do que nos orientais 
(principalmente nas meninas ocidentais rejeitadoras). Encontramos também 
relações significativas de fobia social com o modelo de si positivo (estilos de 
apego seguro e rejeitador) principalmente nos meninos, para ambas as etnias; 
no entanto, tal efeito não foi suficiente em termos de gerar fobia social num 
nível considerado de importância clínica. Nossa pesquisa apontou correlação 
negativa significativa entre depressão e confiança em relação aos pais e 
positiva entre depressão e distanciamento (afetivo) dos pais. No conjunto, esses 
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resultados confirmam algumas informações sobre depressão e fobia na 13 
adolescência. As diferenças nos modos de criação parecem ter afetado, nas duas 
sub-amostras pesquisadas, o modelo de si, a comunicação com pais e a interação 
com amigos. Nossos resultados destacam a predominância do contexto familiar 
de criação para a formação do modelo de si, sobre o contexto social mais geral; 
indicando a importância de considerar o impacto da orientação cultural, seja 
para a independência nas culturas ocidentais, seja para a interdependência 
nas culturas orientais, sobre o desenvolvimento dos indivíduos. Os resultados 
obtidos sugerem uma interação complexa entre modos de criação/etnia, gênero, 
estilo de apego e bem-estar psicológico. Os resultados permitem também uma 
compreensão menos ingênua das categorias de estilo de apego, apontando que 
a dimensão modelo de si evidencia as influências da maneira de se relacionar 
dos adolescentes, que afeta o seu ajustamento psicossocial. A conjugação dos 
estilos de apego com os indicadores de bem estar psicológico também permitiu 
aprofundar a compreensão do significado dos estilos de apego nos dois grupos 
culturais pesquisados.

380. DADOS GERAIS:

Título: Propaganda ideológica em mídia impressa: uma busca pela verdade 
acerca da possível influência do mangá japonês sobre a juventude brasileira

Autor: Renato de Faria Cavalheiro

Nível: Mestrado

Tema: subjetividade 

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Social

Orientador: Sigmar Malvezzi

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos, Identidade, Ideologia, Meios de 
Comunicação de massa, Propaganda

Resumo:
As revistas de histórias em quadrinhos mangá oriundas do Japão, publicadas e 
popularizadas no Brasil, são um meio de comunicação de massa que expressam 
um sistema de valores e um modo de vida que são considerados como típicos 
e ideais dentro do arcabouço sócio-cultural japonês, e tem atraído um número 
cada vez maior de leitores e admiradores, unindo em torno de si indivíduos 
com as mais diversas origens culturais que o Brasil oferece. Como todo meio 
de comunicação de massa, as revistas mangá também são ferramentas de 
propaganda ideológica capazes de influenciar seus leitores em âmbitos que vão 
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desde os processos de formação de suas identidades, passam pela configuração 
de seus sistemas de valores, afetam seus entendimentos acerca da realidade, 
chegando até a influenciar o estabelecimento dos modos de vida que esses 
indivíduos apresentam e ambicionam. Tendo isso em mente, este estudo se 
dedicou a responder, primeiramente, se a leitura dessas revistas efetivamente 
exerce influência sobre seus leitores, verificando em seguida o resultado dessa 
influência. Para tal, realizou-se um levantamento empírico quantitativo que 
utilizou elementos das teorias da Espiral Dinâmica e da Emergência Cíclica para 
comparar leitores e não-leitores dessas revistas em relação aos estágios de 
consciência e aos sistemas de valores e modos de vida ideal que esses grupos 
apresentam. Os resultados demonstram que realmente esses grupos diferem e 
que embora essas diferenças se apresentem de um modo divergente em relação 
ao que se esperava, elas se devem em grande parte à leitura das revistas mangá.

381. DADOS GERAIS:

Crise e transformação: um estudo sobre a experiência de 
alunos de baixa renda num cursinho popular

Autor: Allan Saffiotti

Nível: Mestrado

Tema: subjetividade

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: José Moura Goncalves Filho

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: autobiografia, cursos-pré-vestibular, humilhação, 
mudança social.

Resumo:
Esta pesquisa tem como objetivo a identificação e discussão de crises e 
transformações psicossociais por que passaram estudantes de um cursinho 
popular de São Paulo. São jovens advindos de famílias de baixa renda, e história 
destes conheceu reiterado sofrimento político: humilhação social e exclusão 
de circuitos ou bens públicos. Os cursinhos populares são organizações 
alternativas cuja intenção principal assim resumiríamos: favorecer o acesso de 
jovens das classes pobres à universidade pública. A passagem de um jovem 
por cursinho popular assume figura de uma experiência muito pessoal, rica em 
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traços psicossociais, e a sondagem dessa experiência e as transformações que 
promoveu foi o que informou esta pesquisa: como lembram e significam essa 
experiência? Como esta experiência afetou a percepção que estes depoentes 
tinham sobre si mesmos, sobre seu lugar social e sobre seu relacionamento com 
a tarefa do conhecimento? Os estudos disponíveis, geralmente dedicados ao 
exame de processos pedagógicos e ao julgamento da eficácia dos cursinhos 
populares, suscitaram-nos um exame que privilegiasse o recurso à memória 
dos estudantes. A pesquisa, como instrumentos metodológicos, adotou a 
reconstrução autobiográfica do pesquisador e entrevistas em profundidade 
com três ex-alunos deste Cursinho. A reconstrução autobiográfica pretendeu 
uma primeira atenção possível para os fenômenos a serem investigados. Vale, 
nesse sentido, a aposta de que o trabalho narrativo possa gerar e aproveitar 
alguma distância crítica entre o pesquisador e ele mesmo, entre o pesquisador e 
sua memória do Cursinho Popular. As entrevistas foram apoiadas por um roteiro 
de questões que pretendiam a todo tempo estimular o discurso livre referente 
a episódios no contexto das práticas de um cursinho popular. A análise das 
entrevistas norteou-se pelos trechos dos depoimentos que diziam respeito 
à vivência do cursinho e outros momentos de suas histórias que ajudaram 
a informar os significados das experiências privilegiadas neste trabalho. Nas 
memórias o Cursinho vai sendo desvelado como um lugar vivo, repleto de 
experiências significativas para além da sua proposta formal, muitas vezes 
associado à vivência de igualdade. A postura dos professores e demais agentes 
do cursinho foi apontado como decisivo na promoção de mudanças na relação 
que estes alunos tinham com os estudos, com a cultura escrita, com o mundo 
e com os outros. Um campo intersubjetivo e favorável, uma comunidade de 
destino, move o desejo e o trabalho estudantil, sustenta e apóia êxitos. Este 
campo e comunidade, quando abrigados por instituições (o cursinho popular, 
uma escola pública de qualidade), parecem especialmente apreciados por 
estudantes das classes pobres, marcados por formas de solidão social. A 
experiência de comunidade apresentou-se como fundante para uma relação 
com o conhecimento que não se dá a partir da humilhação ou da necessidade 
instrumental, mas como possibilidade e caminho para a fruição do mundo e 
para superação dessas experiências de humilhação.

382. DADOS GERAIS:

Jovens em Marsilac: discussões e representações sociais 
sobre vulnerabilidade

Autor: Antonio Henrique Ribeiro da Silva Junior

Nível: Mestrado
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Tema: subjetividade

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Zelia Ramozzi Chiarottino

Ano da defesa: 2011

Palavras- chave: Exclusão social, Jovem, Psicologia social, Representação 
social, Vulnerabilidade.

Resumo:
Neste trabalho focamos atenção nos jovens de Marsilac, um distrito localizado 
no extremo sul da cidade de São Paulo, predominantemente rural e marcado 
pela presença de indicadores sociais associados à baixa renda e grau de 
instrução populacional, pouca oferta de serviços públicos e violência. Contando 
com uma amostra de 36 participantes de ambos os sexos e com idades entre 
12 e 17 anos, propusemos a realização de grupos focais para coleta de dados e 
uma subsequente análise do material e seu conteúdo, a fim de subsidiar uma 
discussão ampla sobre vulnerabilidade no contexto de suas vidas, tendo como 
referenciais os pressupostos do sociólogo Robert Castel - que a entende como 
central no processo de mobilidade social, que vai da inserção à desfiliação, e 
tem como eixos a precariedade nas relações interpessoais e de trabalho/
produtividade. Neste sentido, resultados demonstraram a presença de alguns 
fatores precários responsáveis pela criação de uma situação vulnerável nos dois 
eixos, principalmente criadas pela falta de acesso pleno aos espaços sociais 
e de formação profissional ou empregabilidade propriamente, agravadas 
neste sentido por vivências de discriminação. Como um segundo objetivo e 
apoiados em Moscovici, nos propusemos a identificar eventuais representações 
sociais sobre esta vulnerabilidade no discurso dos participantes, buscando 
compreender de que maneira particular esses jovens traduziam suas vivências 
e percepções em um contexto de precariedades. Além de aprofundar o olhar 
teórico sobre um fenômeno social (vulnerabilidade) ou uma categoria (jovens), 
procuramos afirmar o espaço e apresentar aspectos de uma população pouco 
acessada e conhecida no município.

383. DADOS GERAIS:

A questão da responsabilidade na infância e na adolescência 
sob a ótica da psicanálise e do direito
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Autor: Valéria Cristina Cardoso Glioche

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade

Instituição: UERJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Luciano da Fonseca Elia

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Psicanálise, adolescente, ambulatório

Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo pesquisar a questão da responsabilidade 
na adolescência, tendo em vista que para o Direito o adolescente é penalmente 
irresponsável (inimputável). Buscamos compreender quem é este sujeito que 
transgride, utilizando os conceitos de Freud e Lacan. A partir do atendimento a 
adolescentes em conflito com a lei, analisamos os efeitos da não responsabilização 
no comportamento destes jovens. Por fim, apontamos a diferença existente 
entre punir e responsabilizar ressaltando que a punição não necessariamente 
implica na responsabilização do sujeito pelo ato cometido. Razão também 
pela qual a simples redução da maioridade penal não resolveria o problema da 
delinquência juvenil.

384. DADOS GERAIS:

Primavera Não Escolhe Jardim: O Encontro de Jovens 
Pobres Com Outros Modos de Ver o Mundo 

Autor: Maria de Fatima Laranjeira

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade 

Instituição: UFF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Livia do Nascimento

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: juventude pobre - neoliberalismo e resistências - coletivo 
– amizade.
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Resumo:
Este trabalho busca mostrar outros modos de ver a juventude pobre que nos 
é apresentada como sendo parte das chamadas “classes perigosas”, violentas 
e criminosas. Em tempos de globalização e atualização das relações de poder 
procura-se analisar modos de resistência ao individualismo e à competição 
desenfreada, a partir do trabalho onde se utilizou arteterapia com um grupo 
de jovens pobres de um curso pré-universitário, comunitário, da Universidade 
Federal Fluminense conhecido como Programa Oficina do Saber. Foi proposta 
aos jovens uma discussão sobre o tema desta dissertação o que possibilitou 
a criação de outros sentidos para o grupo e permitiu a construção de novos 
modos de ver e estar no mundo. A feitura de um Diário de Campo, no qual foram 
registradas as construções realizadas, permitiu a utilização de partes destas 
histórias e falas como apresentação dos temas aqui trabalhados e mostrou a 
sensibilidade, competência e potência de vida e criação destes jovens, que lhes 
permitem serem atores de suas próprias vidas. Ficam registradas também a 
criação de um coletivo e a amizade como um modo possível de resistência e 
transgressão nos dias atuais.

385. DADOS GERAIS: 

Ouvir, contar e criar histórias: um estudo sobre a imaginação 
de adolescentes no contexto escolar 

Autor: Aline Vilarinho Montezi

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade

Instituição: PUC Campinas 

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Vera Lúcia Trevisan de Souza

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Imaginação, adolescência, psicologia histórica cultural, 
histórias.

Resumo:
A partir de uma perspectiva que pretende abordar o potencial de criação dos 
adolescentes e favorecer um ambiente propício ao desenvolvimento saudável, 
de modo à ressignificar as relações bem como as representações atribuídas a 
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eles, o presente estudo objetivou investigar a imaginação enquanto uma função 
psicológica superior capaz de favorecer a configuração de novos sentidos pelos 
adolescentes em relação à escola, ao ensino e à aprendizagem. Assumem-se, 
como referencial teórico-metodológico os pressupostos da Psicologia Histórico-
Cultural, sobretudo os de Vigotski. Buscou-se, ainda, refletir sobre o conceito 
de imaginação da perspectiva assumida por alguns filósofos. Foram sujeitos da 
pesquisa alunos do 6° ano do ensino fundamental de uma escola pública da 
rede municipal de uma cidade do interior de São Paulo, e para a construção das 
informações foram utilizadas histórias como materialidade mediadora. A análise 
das informações foi organizada em cinco núcleos de significação, cujos sentidos 
sobre imaginação foram acessados e discutidos. Como resultados evidencia-se a 
importância de investir na imaginação como ferramenta no processo de ensino 
e aprendizagem e como meio, também, de dar voz aos adolescentes e realizar 
uma educação em que o aluno é sujeito e protagonista de sua história.

386. DADOS GERAIS: 

Avaliação da Empatia em Crianças e Adolescentes com 
Síndrome de Asperger

Autor: Patrícia de Souza Barros

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Eliane Mary de Oliveira Falcone

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Síndrome de Asperger. Empatia. Autismo.

Resumo:
A empatia, a capacidade humana de inferir e compartilhar os pensamentos e 
os sentimentos das outras pessoas, vem sendo estudada na sua importância 
para a construção de interações sociais bem-sucedidas. Ao longo da infância 
e adolescência, essa habilidade parece aprimorar-se num conjunto em que 
aspectos cognitivos e ambientais se entrelaçam. Nos indivíduos com a Síndrome 
de Asperger, esse desenvolvimento não ocorre de forma satisfatória e as relações 
sociais não se consolidam de forma eficaz. Muitos estudos têm verificado a 
participação dos déficits em empatia, especialmente no seu componente 
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cognitivo, como base para as inabilidades sociais desta síndrome. A maioria 
deles tem dedicado suas investigações em aspectos referentes à noção de Teoria 
da Mente, que parece corresponder ao componente cognitivo da empatia. O 
presente estudo teve como objetivo comparar os níveis de empatia entre 
crianças e adolescentes com Síndrome de Asperger e de desenvolvimento 
típico, buscando as relações entre o processo de identificação de emoções 
simples (alegria, tristeza, raiva e medo) e complexas (inveja, orgulho e embaraço) 
e os níveis de teoria da mente (primeiro e segundo nível). Os participantes 
constituíram-se de 60 crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos, divididos em 
dois grupos: um grupo com a Síndrome de Asperger e um grupo controle 
de indivíduos com desenvolvimento típico. Para avaliar o nível de empatia, 
através da identificação de emoções, foram utilizadas cenas de vídeos de curta 
duração, em que, quanto mais acurado o reconhecimento das emoções, maior 
seria o nível de empatia da criança/adolescente. Foram analisadas, também, as 
justificativas para cada emoção reconhecida. Nesta análise, buscou-se averiguar 
se os indivíduos com Asperger utilizavam, em suas respostas, mais expressões 
referentes aos estados mentais do que aqueles de desenvolvimento típico. 
Além disso, avaliou-se se suas justificativas expressavam menos a presença 
de ‘audiência’, ou seja, a presença de outras pessoas, além dos personagens 
principais, como deflagradoras das emoções. Para a avaliação de teoria da 
mente, utilizou-se como instrumentos as tarefas de teoria da mente de Sally 
& Anne e a tarefa do ‘Caminhão de sorvetes’. Os resultados apontaram que o 
grupo com a Síndrome de Asperger obteve menores níveis de empatia do que 
os indivíduos de desenvolvimento típico, tanto na identificação de emoções 
simples quanto nas emoções complexas. Na análise das justificativas, o grupo 
com Asperger mostrou menos referências aos estados mentais internos e 
menos presença de audiência. O nível de teoria da mente também foi menor no 
grupo com Asperger, em que alguns indivíduos, mas não todos, chegaram ao 
segundo nível de teoria da mente, mostrando, assim, que existe um atraso no 
desenvolvimento desta habilidade. Esses resultados parecem apontar que além 
do atraso no desenvolvimento da teoria da mente, as crianças e adolescentes 
com a Síndrome de Asperger percebem as situações sociais de modo peculiar, 
utilizando estratégias mais rígidas e concretas, não priorizando a inferência 
de estados mentais alheios. Tais dados sugerem que esses indivíduos podem 
se beneficiar de estratégias de treinamento em empatia que focalizem o 
aprendizado da inferência de estados mentais e o reconhecimento da ‘audiência’ 
para a identificação de emoções simples e complexas. 
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387. DADOS GERAIS:

Habilidades sociais de adolescentes com indicadores 
de depressão: considerando fatores de gênero e 
socioeconômicos. 

Autor: Josiane Rosa Campos

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade

Instituição: UFSCAR 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Almir Del Prette

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: habilidades sociais, adolescentes, indicadores de 
depressão, gênero

Resumo:
Sabe-se que os adolescentes com indicadores de depressão se deparam com 
grandes dificuldades interpessoais, o que pode acarretar em consequências 
como bullying ou

isolamento social. Contudo, pesquisas que se proponham a descrever padrões 
sociais de adolescentes diferenciando gênero em amostras clínicas e/ou 
subclínicas ainda são raras. Dessa maneira, parece ser importante identificar 
quais são os padrões de interação social estabelecidos pelos jovens, uma vez 
que estudos de caracterização mapeiam as necessidades de uma determinada 
população, ampliam e auxiliam na consolidação do conhecimento científico. 
Diante disso, a presente pesquisa teve por objetivos: (1) Caracterizar o 
repertório de habilidades sociais de adolescentes com indicares de depressão, 
considerando gênero; (2) Comparar o repertório de habilidades sociais e 
gênero; (3) Relacionar repertório de habilidades sociais e fator socioeconômico. 
Participaram deste estudo 103 adolescentes com indicadores de depressão, 
sendo 75 meninas e 28 meninos com idades de 12 a 14 anos. Os participantes 
responderam aos instrumentos Inventário de Depressão Infantil (CDI) e IHSA-
Del Prette. Os principais resultados apontaram que: (a) as respondentes do 
sexo feminino relataram apresentar repertório mais deficitário de habilidades 
sociais em todas as subescalas (empatia, autocontrole, civilidade, assertividade, 
desenvoltura social, abordagem afetiva) enquanto os respondentes do sexo 
masculino relataram apresentar mais recursos comportamentais (autocontrole, 
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empatia, assertividade, abordagem afetiva); (b) houve correlação significativa 
entre o fator gênero e o repertório de habilidades sociais dos respondentes, 
no repertório geral de habilidades sociais, para subescala autocontrole e 
abordagem afetiva; (c) quanto ao terceiro objetivo, os resultados apontaram que 
não houve correlação significativa entre o indicador geral de habilidades sociais 
e o fator socioeconômico. Com base nestes resultados, pode-se inferir que 
meninos e meninas com indicadores de depressão apresentam repertórios de 
habilidades sociais diferentes, o que provavelmente implica em manifestações 
comportamentais distintas da depressão. Sugere-se que futuros estudos sejam 
realizados em outras regiões do país, dadas às possíveis diferenças culturais 
existentes.

388. DADOS GERAIS: 

Novos movimentos eclesiais, ortodoxia e emapação: um 
estudo da identidade de jovens conversos

 Autor: César Vinicius Alves Ornelas 

Nível: Doutorado

Tema: Subjetividade

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Antonio da Costa Ciampa

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Identidade, catolicismo, conversão, fundamentalismo

Resumo: 
O objetivo desta pesquisa é compreender o processo de construção da 
identidade de jovens conversos a movimentos católicos tipificados como 
conservadores e radicais. A partir do conteúdo de documentos oficiais 
produzidos nos dois últimos pontificados e tendo como foco a expansão e a 
expressão dos denominados Novos Movimentos Eclesiais (NMEs), pretende 
discutir a dinâmica que impulsiona o fenômeno da adesão religiosa integral 
em ambiente universitário. Para tanto, empenha-se na análise da narrativa de 
dois integrantes do movimento leigo Comunhão e Libertação (CL), explorando 
a polêmica sobre os efeitos nocivos causados pela conversão radical e 
contextualizando as teorias sobre a adesão, adicção religiosa e controle mental. 
Busca assim investigar a proliferação de movimentos de cunho conservador na 
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última década, caracterizando as diferentes formas de engajamento religioso 
e a apropriação de conceitos como fundamentalismo e conservadorismo no 
espectro da militância leiga católica. Por fim, este trabalho perscruta a formação 
do prosélito e a consolidação de sua trajetória de grupo utilizando-se das teorias 
da identidade como referencial teórico elementar. Pretende desta maneira 
refletir sobre o potencial e os limites da emancipação em sujeitos que assumem 
livremente uma prática religiosa integral.

389. DADOS GERAIS:

O Biopoder e suas Tecnologias Políticas: uma análise dos 
processos de produção da identidade delinquente

Autor: Fernanda Haikal Moreira 

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade

Instituição: UFF

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cecilia Maria Bouças Coimbra

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Psicologia; Subjetividade; Poder; Estatuto da Criança e do 
Adolescente

Resumo:
Este trabalho busca permitir que a delinquência seja entendida como um 
produto, um efeito de processos de subjetivação, e com isso pretende afirmar a 
processualidade do conceito de subjetividade em contrapartida à imutabilidade 
do conceito de identidade. Dessa forma, toda a mecânica que permanece 
legitimando a ideia de que o delinquente é um indivíduo essencialmente 
perigoso é historicamente contextualizada a fim que suas engrenagens possam 
emergir e deixar transparecer as tecnologias políticas que atravessam os 
processos de produção de subjetividades, e que não por acaso estão sempre 
atrelados aos movimentos de consolidação do sistema capitalista. Assim, 
desde a emergência dos Estados Nação com suas práticas disciplinares até as 
formas mais contemporâneas de controle como a biotecnologia, diversos são 
os dispositivos utilizados na perpetuação de uma lógica identitária como forma 
de manutenção de uma racionalidade capitalística que transforma tudo em 
mercado.
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390. DADOS GERAIS:

As narrativas de adolescentes sobre gênero em um ambiente 
virtual

Autor: Gabriela Sagebin Bordini

Nível: Mestrado

Tema: Subjetividade 

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Tânia Mara Sperb

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: narrativas interacionais, gênero, adolescência, grupos 
focais online.

Resumo:
A adolescência é um período de redefinição das identidades, incluindo a 
dimensão de gênero. Nesta pesquisa, procurou-se conhecer as concepções de 
adolescentes sobre o que é ser homem e ser mulher, a partir de suas próprias 
narrativas. Participaram 41 adolescentes, com idades entre os 14 e os 15 anos, 
estudantes de uma escola pública e de uma escola privada de Porto Alegre. 
Com eles, foram realizados 6 grupos focais online, através do programa de bate-
papo MSN: 2 grupos compostos por adolescentes homens, 2 por adolescentes 
mulheres, e 2 mistos. As narrativas interacionais produzidas pelos grupos foram 
analisadas, em primeiro lugar, segundo a Análise de Conteúdo temática, que 
revelou uma predominância dos papéis tradicionais de gênero. Após, um trecho 
de cada grupo foi microanalisado, evidenciando que a interação fomentada 
pelos grupos focais promoveu também questionamentos e redefinições dos 
sentidos comumente atribuídos ao homem e à mulher.
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TRABALHO

391. DADOS GERAIS:

Suporte Organizacional, Coping e Dimensões Afetivas do 
Bem-estar Subjetivo: Um Estudo com Jovens Aprendizes

Autor: Adriana Perim Maciel

Nível: Mestrado

Tema: Trabalho

Instituição: PUC-Goiás 

Área de concentração: Psicologia 

Orientador: Helenides Mendonça

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: suporte organizacional, coping, bem-estar subjetivo, 
jovem aprendiz

Resumo:
Este estudo teve como objetivo a análise das relações existentes entre a 
percepção de suporte organizacional, as estratégias de coping, dimensões 
afetivas do bem-estar subjetivo e fatores sócio-demográficos em jovens 
aprendizes. A amostra foi composta por 200 jovens aprendizes, com 
idade entre 14 anos completos a 24 anos incompletos. Os instrumentos 
de medida foram: Escala de Suporte Organizacional Percebido, Coping 
Response Inventory – Youth Form e a Escala de Afetos Positivos e Negativos 
no Trabalho. A análise descritiva dos problemas estressantes apresenta os 
relacionais com a maior predominância, 53%. As estratégias mais utilizadas 
foram: resolução de problemas, análise lógica e reavaliação positiva. No 
que concerne aos afetos positivos e negativos, houve predominância dos 
afetos positivos. Os resultados da regressão múltipla aplicada à análise dos 
preditores dos afetos positivos apontaram que os fatores de percepção 
de suporte organizacional: estilo de gestão da chefia, suporte material, 
ascensão e salários mostraram relação significativa com os afetos positivos. 
No que tange as estratégias de coping, a resolução de problemas e a busca 
de gratificação apresentaram correlação positiva e a aceitação/resignação 
correlação negativa com os afetos positivos. Dentre às variáveis sócio-
demograficas (idade, sexo, escolaridade, renda familiar, tempo de serviço) 
apenas a idade e a escolaridade apresentaram relações de significância com 
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os afetos positivos e negativos. A guisa de conclusão, a variável organizacional 
– suporte organizacional - demonstrou maior correlação com a vivência de 
afetos positivos que a variável individual – coping.

392. DADOS GERAIS:

Os aspectos subjetivos da experiência de trabalho em 
jovens com Síndrome de Down 

Autor: Eduardo Vicente Bilbao

Nível: Mestrado 

Tema: Trabalho

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Vera Lúcia Trevisan de Souza

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: desenvolvimento, inclusão, Síndrome de Down, mercado 
de trabalho.

Resumo:
O presente trabalho teve por objetivo estudar os aspectos subjetivos da 
experiência de inclusão no mercado de trabalho em jovens com Síndrome 
de Down. Para a investigação da realidade de trabalho dos jovens utilizou-se 
como base teórica a Psicologia Histórico- Cultural; sobretudo Vigotski e Wallon. 
Para a coleta de dados; foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com três 
jovens; seus familiares e a psicóloga da instituição; totalizando 7 sujeitos. Os 
resultados permitiram constatar que existem alguns elementos fundamentais 
ao processo de inclusão e que necessitam ser considerados pelas empresas ou 
instituições preparatórias para o processo. Como exemplo; pode-se citar o papel 
da família no apoio; acompanhamento e avaliação do processo; a importância 
dos colegas – grupo de pares – na promoção da apropriação pelo jovem da 
rotina de trabalho e das especificidades das atividades a serem realizadas; além 
do real envolvimento e empenho da empresa que se propõe a incluir. De outro 
lado; também foi possível acessar as dificuldades enfrentadas por esses jovens 
em seu dia-a-dia no trabalho; sobretudo de ordem relacional e comunicacional; 
as quais têm sido superadas pelo esforço e dedicação que essas pessoas têm 
empreendido em seu processo de inserção no trabalho.
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393. DADOS GERAIS:

O lúdico no trabalho: o ponto de vista da atividade como 
operador de análise do lúdico no trabalho dos “menores” 
em um adolescente trabalhador.

Autor: Adilson Dias Bastos

Nível: doutorado 

Tema: trabalho 

Instituição: UERJ

Área de concentração: Psicologia Social

Orientador: Milton Raimundo Cidreira de Athayde

Ano da defesa: 2008

Palavras- chave: Lúdico no trabalho. Ponto de Vista da Atividade. Ergologia. 

Clinica do trabalho. Adolescente trabalhador.

Resumo:
A presente Doutorado propõe-se a investigar o lúdico como um ingrediente das 
situações de trabalho. Tem-se como referência teórica os materiais oriundos da 
Ergologia e das abordagens clinicas sobre trabalho: Psicodinâmica do Trabalho e 
Clinica da Atividade. Os autores pesquisados concordam que independentemente 
de época histórica, cultura e classe social, jogar e brincar fazem parte da vida da 
criança, onde real e imaginário se confundem. O jogo constitui uma função tão 
fundamental para a humanidade quanto a razão e a fabricação de objetos. A 
cultura possui um caráter essencialmente lúdico; é no jogo e pelo jogo que a 
civilização surge e se desenvolve. O brincar é uma atividade humana universal, 
própria da saúde, fundamento de todo o viver criativo, assim como da arte e 
da cultura. O próprio homem medieval é muito sensível ao lúdico e convive a 
cada instante com o riso e com a brincadeira. O foco desta pesquisa foi uma 
aproximação à realidade do trabalho de alguns integrantes de um Programa 
Adolescente Trabalhador, com idade entre 14 e 18 anos. O campo empírico foi a 
Gerência Regional de Logística do Banco do Brasil, situada no bairro do Andaraí, 
no município do Rio de Janeiro. Sete adolescentes participaram da Comunidade 
Ampliada de Pesquisa. O trabalho de campo foi norteado pela preocupação em 
evitar a supremacia do saber científico em relação a saberes advindos da prática. 
Este trabalho de pesquisa não se propôs a pesquisar a realidade de trabalho dos 
“menores”, mas investigar os movimentos discursivos produzidos nos Encontros 
desta Comunidade de Pesquisa. Conforme a abordagem da Clínica da Atividade 
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chama-se à atenção para vários impedimentos da emergência da dimensão 
lúdica em função dos constrangimentos da organização do trabalho. Por fim, 
questiona-se que modos de gestão olham para a realidade e o real do trabalho e 
da atividade, aceitando o lúdico como foco analítico, incorporando essa “reserva 
de alternativa”, investigando toda uma riqueza aí potencialmente presente e 
desconhecida.

394. DADOS GERAIS: 

Caminhos da inserção no trabalho: mudanças, desafios e 
oportunidades na perspectiva dos jovens aprendiz

Autor: Elsa de Matos 

Nível: Mestrado

Tema: trabalho

Instituição: UFBA

Área de concentração: Psicologia do Desenvolvimento

Orientador: Prof. Dr. Antônio Marcos Chaves

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: desenvolvimento do adolescente, abordagem qualitativa, 
inserção laboral, trabalho juvenil, aprendizagem.

Resumo:
Este estudo investiga o processo de transição para o mundo do trabalho dos 
adolescentes participantes de um programa de aprendizagem, examinando os 
múltiplos contextos nos quais os jovens se inserem e também os significados 
que constroem sobre suas experiências. A inserção no mundo do trabalho 
é considerada um marco importante na passagem dos jovens para o mundo 
adulto, especialmente dos jovens pertencentes às camadas populares, que 
necessitam ingressar no trabalho antes de concluírem o ensino médio, de forma 
a contribuir com seu próprio sustento e o de suas famílias. O estudo parte de 
uma perspectiva sistêmica dos processos de desenvolvimento, abordando o 
tema desde a perspectiva privilegiada daqueles que a experimentam. O marco 
teórico utilizado procurou articular as contribuições da Abordagem Ecológica 
do Desenvolvimento Humano e da Psicologia Histórico-Cultural, especialmente 
através de seus desdobramentos recentes. Os objetivos norteadores do trabalho 
são: mapear o contexto mais amplo em que a transição para o mundo do 
trabalho ocorre e compreender o microcontexto do adolescente trabalhador, 
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investigando os significados elaborados pelos jovens sobre a transição e 
descrevendo seus percursos de inserção laboral, desde a perspectiva dos 
próprios jovens aprendizes. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 
com dez jovens egressos de um programa de aprendizagem, com idades entre 
dezessete e dezenove anos de idade e elaborado um diário de campo contendo 
observações e registros de conversas com educadores e empregadores dos 
jovens. O diário foi elaborado a partir da inserção ecológica da pesquisadora 
no contexto de uma organização não governamental (ONG) que oferece 
formação para adolescentes aprendizes. Os dados coletados foram analisados 
em três níveis. O primeiro envolve a descrição do microcontexto do adolescente 
aprendiz (envolvendo especialmente a família, a ONG formadora e empresa 
contratante). O segundo compreende os significados construídos pelos jovens 
acerca do processo de inserção no trabalho. Por fim, o terceiro nível descreve 
três caminhos construídos pelos jovens no processo de transição para o 
trabalho. Os resultados indicam que a inserção laboral serve como catalizadora 
de mudanças, desafios e oportunidades na vida dos jovens e que seus caminhos 
de inserção no trabalho são diferentemente marcados pela forma como eles 
negociam seus objetivos presentes e futuros, sob o pano de fundo de um cenário 
onde prevalecem adversidades. As análises e recomendações apresentadas no 
final do texto visam contribuir com o desenho e implementação de políticas e 
programas de inserção laboral destinados aos jovens.

395. DADOS GERAIS: 

E agora José?: jovens psicólogos recém-graduados no 
processo de inserção no mercado de trabalho na região da 
Grande Florianópolis.

Autor: Raquel Guedes Pimentel

Nível: Mestrado

Tema: Trabalho

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Dulce Helena Penna Soares

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: inserção profissional, jovem, psicologia, identidade 
profissional, inclusão social.
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Resumo:
Esta pesquisa teve como objetivo compreender como os jovens recém-
formados em Psicologia vivenciam sua inserção no mercado de trabalho 
na região da Grande Florianópolis – SC. Os participantes desta pesquisa 
foram 7 psicólogos, cujo tempo de formação variava da graduação 
recente a dois anos, dentre os quais, cinco eram mulheres e dois homens, 
com idades entre 24 e 28 anos. A pesquisa foi de natureza qualitativa, 
e o instrumento para a coleta das informações foi uma entrevista semi-
estruturada. A técnica utilizada para tratar os achados deste estudo foi 
a análise de conteúdo. Por meio dessa análise, três grandes temas foram 
identificados: processo de inserção no mercado de trabalho, sentimentos 
vividos durante o processo de inserção e constituição da identidade 
profissional. A partir desses temas, emergiram as seguintes categorias: (1) 
percepções sobre o mercado de trabalho para os psicólogos, (2) estratégias 
de inserção, (3) o papel da universidade; (4) baixa auto-estima, (5) medo, 
(6) ansiedade, (7) angústia, (8) depressão, (9) frustração; (10) fim do vínculo 
com a universidade, (11) inserção como passagem para vida adulta; e 
(12) inserção como afirmação da identidade profissional. O confronto 
das expectativas existentes logo após a formatura com as adversidades 
encontradas nas tentativas de inserção profissional marcou a subjetividade 
desses jovens de maneira impactante, na medida em que eles se depararam 
com as contradições no mundo atual do trabalho. As consequências 
subjetivas desse processo para a maioria desses jovens foram: o abalo 
da auto-estima, ansiedade, depressão, desestruturação da identidade 
profissional, insegurança, angústia, medo frente ao futuro, vergonha e 
culpa. Estes, por sua vez, utilizaram como estratégias de inserção: o envio 
de currículos para empresas privadas da região via Internet, a participação 
em concursos públicos para vagas em Psicologia ou cargos que exigissem 
apenas o ensino médio, trabalhos voluntários e continuidade dos estudos. 
Em síntese, as dificuldades de inserção profissional imprimiram nesses 
recém-graduados uma desestruturação identitária, pois não estavam 
conseguindo concretizar o saber em fazer.

396. DADOS GERAIS:

Comprometimento de estagiários com organizações de 
trabalho

Autor: Andresa Darosci Silva

Nível: Mestrado
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Tema: trabalho

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Suzana da Rosa Tolfo

Resumo:
As aceleradas transformações culturais, manifestações sociais e econômicas 
em curso têm imposto a necessidade de novos formatos organizacionais. Em 
decorrência dessas alterações o conteúdo e vínculo de trabalho, o conceito 
de emprego e a compreensão do funcionamento do mercado de trabalho se 
alteraram, bem como as exigências de novas competências profissionais. Essas 
transformações, ao longo dos séculos, apresentam um profundo impacto 
nos ambientes de trabalho e geram novas expectativas, demandas e atitudes 
da força de trabalho. O resultado desse panorama é a expansão de modelos 
contratuais, como o contrato de estágio, que atinge diretamente as relações 
de trabalho e o comprometimento dos trabalhadores com as organizações. O 
objetivo desta pesquisa foi caracterizar o comprometimento de estagiários com 
as organizações concedentes de estágio. A amostra da pesquisa foi formada 
por 22 estagiários ativos em organizações privadas por meio do Centro de 
Integração Empresa-Escola de Santa Catarina. Os dados foram obtidos junto a 
fontes indiretas, por meio de grupos focais e documentos. As verbalizações dos 
estagiários possibilitaram identificar as características de comprometimento 
acerca das categorias de análise em relação ao estágio e o comprometimento 
organizacional. Por meio do estudo pode-se verificar que os estagiários se 
comprometem com as organizações de forma instrumental e permanecem no 
local de estágio por serem remunerados e identificarem no futuro a possibilidade 
de efetivação na mesma organização, por trabalharem em locais que possibilitam 
um ambiente de trabalho agradável que transfere conhecimento aos mesmos 
e resulta em aprendizagem. Por outro lado, os estagiários se comprometem 
de forma normativa pelo sentimento que estes possuem em permanecer na 
organização para retribuir o que a organização fez ou faz por eles (estagiários), 
ou seja, cumprem as normas e regras de pontualidade, assiduidade e realizam as 
atividades que lhe são atribuídas.

397. DADOS GERAIS:

Percepções de jovens aprendizes e de seus supervisores 
sobre competências requeridas na formação para a primeira 
oportunidade profissional



TRA
BA

LH
O

490

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

Autor: Gisele Bege

Nível: Mestrado

Tema: trabalho

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: José Carlos Zanelli

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Competências, Jovens Aprendizes, Formação para a 
primeira oportunidade profissional

Resumo:
Diante das transformações e as novas exigências no mercado de trabalho, 
muitos jovens podem enfrentar dificuldades para conseguir uma primeira 
oportunidade profissional e uma das formas de facilitar esta inserção é a busca 
pelo desenvolvimento de competências. O presente estudo teve como objetivo 
identificar as percepções de jovens aprendizes e de seus supervisores sobre 
as competências requeridas em uma formação para a primeira oportunidade 
profissional. Para a viabilização desta pesquisa, o instrumento de coleta de dados 
utilizado foi a entrevista e o questionário. Foram entrevistados 10 jovens entre 
18 e 24 anos, cursando o Ensino Médio de escolas públicas e que realizaram um 
curso de formação para a primeira oportunidade profissional nos anos de 2007 
e 2008, por meio de um Agente de Integração entre empresa e escola. Também 
foram participantes da pesquisa seus respectivos supervisores, que são os 
responsáveis legais pelo jovem aprendiz. Para a análise e interpretação dos dados, 
foram pré-definidas categorias e subcategorias de competências baseadas em 
Le Boterf (2003) com adaptações de Dacoreggio (2006), caracterizadas por 
conhecimentos (saberes teóricos, saberes do meio e saberes procedimentais), 
habilidades (saber-fazer formalizados, saber-fazer experiencial, saber-fazer 
social ou relacional e saber-fazer cognitivo) e atitudes (qualidades pessoais 
e recursos emocionais). Ao final, foi realizada uma síntese dos resultados por 
meio de mapas cognitivos que mostram as subcategorias encontradas em cada 
categoria de análise. Pela análise de conteúdo das respostas, foram formadas 
subcategorias e dentre os resultados obtidos, podem ser destacados os principais 
conhecimentos requeridos pelos jovens: noções sobre o mercado de trabalho, 
noções sobre o funcionamento de uma empresa, noções de idiomas estrangeiros, 
noções de sexualidade, noções de matemática e português. Dentre as principais 
habilidades foram citadas pelos jovens: saber realizar atendimento ao público/
lidar com pessoas, saber ter postura profissional, saber operar computador, saber 
apresentar um produto/serviço, saber interpretar informações, saber identificar 
e analisar documentos de trabalho, e saber cooperar. Com relação às atitudes 
requeridas pelos jovens podem ser destacadas, principalmente: trabalho em 
equipe, interesse, relacionamento interpessoal, responsabilidade, honestidade, 
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inteligência determinação, e dinamismo. Quanto aos resultados das percepções 
dos supervisores, podem ser destacados os seguintes conhecimentos: noções 
do funcionamento de uma empresa, noções de português e matemática, 
noções sobre o mercado de trabalho, e noções sobre o mundo das drogas, 
sexualidade e orientação profissional. Em relação às habilidades requeridas 
pelos supervisores, foram identificadas: saber realizar atendimento ao público/
lidar com pessoas, saber ter postura profissional, saber redigir documentos, 
fazer controle de prazos, ter boa memória, saber interpretar informações, 
e se posicionar diante das situações. Referente às atitudes reveladas pelos 
supervisores foram mencionadas, principalmente: relacionamento interpessoal, 
trabalho em equipe, apresentação pessoal, interesse, disposição para organizar, 
disposição para cumprir horários, ética, visão sistêmica, responsabilidade, e 
disposição para agir rápido. Pela análise dos resultados, foi possível verificar um 
maior número de competências requeridas na percepção dos supervisores do 
que na dos jovens, o que demonstra coerência de acordo com sua experiência 
profissional. Também foi possível perceber muitas semelhanças de percepções 
dos jovens e supervisores em relação aos conhecimentos, habilidades e 
atitudes citados, o que indica que os mesmos possuem uma linha semelhante 
de pensamento. Por fim, este estudo pode contribuir para a elaboração e 
complementação de cursos voltados à inserção do jovem no mercado de 
trabalho, além de possibilitar o desenvolvimento de competências em jovens 
que buscam a primeira oportunidade profissional.

398. DADOS GERAIS:

Jovem-aprendiz: os sentidos do trabalho expressos na 
primeira experiência profissional

Autor: Regina Célia Paulineli Borges

Nível: Mestrado

Tema: trabalho

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Chalfin Coutinho

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Trabalho. Juventude. Sentidos. Primeira experiência 
profissional.
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Resumo:
O propósito da presente investigação foi compreender os sentidos do 
trabalho para jovens em sua primeira experiência profissional. As constantes 
transformações, de ordem material e subjetiva, no chamado “mundo do trabalho”, 
suscitam necessidades de buscar novas compreensões, sentidos e significados 
produzidos neste contexto. Diante dessas mutações, os grupos juvenis, são, 
frequentemente, apontados como um dos mais vulneráveis ao desemprego, 
tarefas e contratos precarizados, como também predispostos a faixas salariais 
inferiores às de trabalhadores adultos. Numa abordagem qualitativa, esta 
pesquisa tomou como pressuposta a centralidade da categoria trabalho através 
do materialismo histórico-dialético e uma visão sócio-histórica do conceito das 
juventudes/adolescências. Nessa perspectiva, as categorias sentido e significado 
são compreendidos como contornos privilegiados na busca da apreensão 
singular do ser humano. Os sujeitos aqui pesquisados foram vistos como seres 
constituídos em uma relação dialética com o social e o histórico, na e pela sua 
atividade e expressões humanas. Utilizou-se como principal técnica de coleta de 
informações a entrevista, com um roteiro semi-estruturado organizando eixos 
temáticos relativos a dados pessoais e familiares, atividade atual e histórico 
profissional. Através da fotografia, utilizada como instrumento complementar, 
os sujeitos produziram imagens de cenas de trabalho, também significadas 
por meio de entrevista. O procedimento para a análise do material coletado 
permitiu sua organização em quatro núcleos de significação: 1) Experiência, 
Registro Formal e Consumo, 2) Cotidiano, 3) Projetos e 4) Primeiro Emprego. 
Os sentidos do trabalho, proclamados nas falas e nas imagens auto produzidas, 
trazem, dialeticamente, o trabalho, em pólos de positividade, mas também 
de negatividade na primeira experiência profissional. Além disso, expressam 
alterações cotidianas na vida dos jovens pesquisados. Em síntese, nos sentidos 
expressos entre ”perdas” e “ganhos”, mas, numa prevalência positiva, foi possível 
verificar que, apesar de fortemente atravessados pelas significações sobre o 
trabalho produzido em um contexto capitalista, esses jovens trabalhadores, 
que precocemente iniciam uma atividade laboral, trazem desejos na busca de 
ser alguém, de ser feliz a partir do seu trabalho, o que em nosso entendimento 
corrobora uma centralidade dessa categoria.

399. DADOS GERAIS:

A relação trabalho-escola na narrativa de jovens: um estudo 
sobre significados e posicionamentos na transição para a 
vida adulta
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Autor: Ana Paula Carlucci

Nível: Mestrado

Tema: trabalho

Instituição: UNB

Área de concentração: Processos de desenvolvimento humano e saúde

Orientador: Silviane Bonaccorsi Barbato 

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: jovem, memória, narrativa, posicionamentos, relação 
trabalho- escola.

Resumo:
O processo de desenvolvimento do jovem brasileiro em transição para a vida 
adulta estudante da EJA no período noturno é impactado pelo interjogo existente 
entre o trabalho-escola. Acreditamos que ambos os contextos são concebidos 
como espaços de aprendizagem que mediam a relação do jovem com o mundo. 
Nessa relação, ao mesmo tempo em que as incertezas permeiam as condições 
de socialização, o jovem se sujeita, se adapta e resiste. No presente trabalho, 
a transição é vista como um processo das relações dialéticas do jovem com o 
meio, marcado pelos embates de conflitos críticos entre os modelos pessoais 
já existentes e as novas informações presentes nos cenários nos quais o jovem 
participa e pela negociação, re-significação e transformação desses momentos. 
Nessa tensão, a produção de significados e os posicionamentos são impactados 
pelo o que é ideologicamente compartilhado no contexto sociocultural e 
pela emoção, possibilitando o direcionamento para o futuro. Nessa tensão, 
concebemos os conceitos de posicionamentos – eu e dos significados as eles 
relacionados nas narrativas e argumentações como sendo compartilhados e 
construídos na dialogia. O si-mesmo é interpretado como construído por vários 
posicionamentos que se transformam nas mudanças de tempo e espaço. Os 
posicionamentos são entendidos como um processo de discurso no qual o si-
mesmo se localiza na relação dialógica concreta. Nesse processo, a memória 
autobiográfica está sujeita a uma contínua re-construção entre os membros do 
grupo que têm que negociar os seus aspectos memoráveis, seus significados e 
o futuro. Dessa forma, o processo de desenvolvimento é visto como dinâmico, 
complexo e sistêmico. Pelo exposto, trabalho teve como objetivo analisar a 
produção de significados e os posicionamentos dos jovens que trabalham 
durante o dia e estudam à noite no Ensino Médio da Educação de Jovens e 
Adultos, de uma escola pública do Distrito Federal, por meio dos significados 
construídos nas narrativas e argumentações mediadas pela escrita, oralidade 
e imagens fotográficas. Para tanto, participaram do trabalho quatro jovens em 
transição para a vida adulta. Como procedimentos, utilizamos: entrevista de 
história de vida semi-estruturada; entrevista episódica com mediação de objeto; 
entrevista de completar as frases; entrevista da linha do tempo; entrevista 
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mediada por imagens. E a análise temática dialógica aplicada à Psicologia, onde 
as entrevistas foram transcritas, lidas e relidas várias vezes para a realização 
da análise temática, que corresponde a uma construção de um referencial de 
codificação, tendo as enunciações como unidade de análise. Os resultados 
indicaram três temas centrais que se inter-relacionam: independência; emprego 
bom; e vida dura. Além disso, podemos notar a tensão a todo o momento entre 
o si-mesmo e o coletivo na construção de significados e posicionamentos dos 
participantes em relação ao trabalho, à escola e à vida. No interjogo entre 
trabalho-escola, o momento de transição foi marcado pelos embates críticos, a 
negociação e a transformação entre o passado (eu - estudante, o eu – criança, 
eu - dependente, eu – curtição, eu - feliz), o presente (eu - trabalhador, eu - 
estudante, eu - responsável, eu - sofredor, eu – independente) e o futuro (eu 
- trabalhador, eu - independente, eu - autônomo, eu - incluído na sociedade, 
eu - feliz). 

400. DADOS GERAIS:

Planejamento de Carreira: da universidade ao mercado

Autor: Danuzio Weliton Gomes da Silva

Nível: Mestrado

Tema: Trabalho

Instituição: UNIFOR 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Tereza Glaucia Rocha Matos

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: planejamento profissional, estratégias de carreira, 
estudantes universitários.

Resumo:
O conceito de carreira tem sofrido mudanças a partir das transformações no 
mundo do trabalho, e cada vez mais parece ser necessária a orientação para 
o planejamento profissional. Em um mercado competitivo saber onde se quer 
chegar e o que precisa ser feito parece ser um desafio para os estudantes 
universitários. Nessa realidade, algumas questões são suscitadas como problema 
para o planejamento da carreira na formação profissional: falta orientação aos 
jovens para escolhas de acordo com suas inclinações individuais? Será que a 
formação universitária assegura conhecimentos práticos aplicáveis? A lógica de 
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mercado possibilita o planejamento de carreira? Que afinidades, divergências e 
lacunas podem ser preenchidas pela investigação em relação a literatura? Assim, 
como acontece o planejamento de carreira durante a formação universitária? 
Essa pesquisa teve como objetivo analisar o planejamento de carreira pelos 
graduandos durante a sua formação. O campo empírico escolhido para a 
realização desse estudo foi 527 estudantes do último ano de graduação da 
Universidade de Fortaleza UNIFOR. A pesquisa foi de natureza descritiva 
e utilizou-se da metodologia quanti-quali, tendo como instrumentos um 
questionário e um inventário. O primeiro procurou abordar o significado de 
carreira de uma maneira geral, para os estudantes pesquisados; e o segundo, 
composto pelas escalas combinadas de Planejamento e Exploração de Carreira, 
buscou identificar as estratégias de construção da carreira dos estudantes. No 
tratamento dos dados quantitativos foram feitas várias análises estatísticas para 
cada um dos instrumentos de medida utilizados, já para análise qualitativa foi 
empregada a técnica de análise de conteúdo, criando categorias para as respostas 
das questões dissertativas. Os resultados mostram que estudantes estão 
focando seu planejamento de carreira em conseguir um emprego e fazer cursos, 
porém, ainda não têm certeza de como fazer para esses planos acontecerem. 
Em relação às fontes de informação útil à construção de suas carreiras, pessoas 
que trabalham na profissão ou estão no curso de pós-graduação, professores ou 
assistentes da faculdade e livros, são as que mais contribuem com o estudante 
neste processo prático. 

401. DADOS GERAIS:

Programa de aprendizagem profissional: a percepção do 
ambiente pelo adolescente

Autor: Maria Norma Reboucas da Silva

Nível: Mestrado

Tema: trabalho

Instituição: UNIFOR

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sylvia Cavalcante

Ano da defesa: 2008

Palavras- chave: Ambiente, aprendizagem, profissional, adolescentes, lei 
da aprendizagem profissional
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Resumo:
Os programas de aprendizagem profissional para adolescentes são obrigatórios 
em todas as empresas e constituem uma forma de oferecer às famílias em 
condição de vulnerabilidade social, um aumento de suas rendas e ainda 
oportunidade de profissionalização. O adolescente ao ingressar no mercado 
de trabalho sofre um processo de mudança de comportamento devido aos 
compromissos assumidos de forma prematura, onde a informalidade, própria de 
seu comportamento natural na família, na escola, dá origem à um estilo de vida 
que envolve a interação no mundo organizacional, associada a responsabilidade 
de ajudar no sustento de suas famílias. Ao ingressar no ambiente organizacional 
há dificuldades de adaptação às regras vigentes, aos valores e a cultura da 
empresa. Por outro lado a empresa ainda não assimilou como deve ser feita a 
inserção deste aprendiz no ambiente organizacional, ocorrendo dificuldades 
em dispor de pessoas treinadas e sensíveis na missão de orientar os aprendizes. 
A pesquisa foi realizada num banco do governo federal e utilizados como 
instrumento de coleta de dados a aplicação de questionários e grupos focais 
com a participação de aprendizes e orientadores (funcionários). Os resultados 
demonstram que há um estranhamento do jovem ao ambiente organizacional, 
permeado por inseguranças, indiferenças e falta de conhecimento na utilização 
de equipamentos de trabalho. Portanto, o ambiente, envolvendo pessoas e 
componentes físicos precisam ser mais adequados, a fim de promover um maior 
êxito no processo de aprendizagem profissional, nas empresas. 

402. DADOS GERAIS:

Trabalhadores adolescentes do sexo masculino: família, 
trabalho, escola, violência

Autor: Felipe Watarai 

Nível: Mestrado

Tema: trabalho

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Geraldo Romanelli

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: camadas populares, escola, sociabilidade, trabalhadores 
adolescentes, violência.
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Resumo:
Este projeto de pesquisa teve como objetivo examinar as formas de sociabilidade 
que adolescentes do sexo masculino vivem na família, no trabalho e na escola 
e o modo como convivem com a violência presente nos bairros onde residem. 
Procurou-se ainda examinar quais os projetos de vida que os adolescentes 
organizam para o futuro, considerando a precariedade das condições materiais 
em que vivem. Os sujeitos da pesquisa foram dez adolescentes do sexo 
masculino, na faixa etária entre 16 e 18 anos incompletos, frequentando o 
ensino médio em uma escola pública estadual no período noturno, inseridos 
no mercado de trabalho, de modo formal ou informal, e integrantes de famílias 
de camadas populares de Ribeirão Preto/SP. A coleta de dados foi realizada por 
meio de entrevistas individuais, gravadas e transcritas na íntegra, com roteiro 
temático elaborado a partir dos diversos aspectos que a pesquisa pretendia 
examinar. Outro instrumento utilizado para a coleta de dados foi o registro 
em diário de campo de observações resultantes do contato com os sujeitos 
em algumas situações na escola e durante as entrevistas. A análise dos dados 
foi realizada utilizando os referenciais teóricos da antropologia. Os resultados 
mostraram que os relacionamentos estabelecidos pelos sujeitos com os 
diferentes ambientes socializatórios tendiam a incutir neles valores como o 
envolvimento com o trabalho e a honestidade. Nas relações com as famílias, 
especialmente com os pais, esses valores foram transmitidos tanto por meio 
de conselhos e orientações mais diretas quanto por modelos de conduta que 
eram oferecidos como exemplos parentais a serem seguidos pelos filhos. O 
ingresso no mercado de trabalho, mesmo que não tenha sido totalmente uma 
resolução dos pais, foi aprovado e encorajado por eles. Por outro lado, os sujeitos 
inclinavam-se a atribuir esse ingresso mais a uma busca por maior maturidade e 
autonomia em relação aos genitores. Mesmo que seja uma maturidade relativa 
e parcial, os sujeitos consideraram que deixaram de ser “moleques” desde que 
começaram a trabalhar. A identidade de trabalhador que suas ocupações lhes 
conferiram se sobrepõe às demais, como a de estudante. Assim, justificaram a 
frequência à escola mais ao desejo de conseguirem melhores empregos por 
meio da escolarização de ensino médio. A indisciplina escolar, considerada 
comportamento infantil, e a prática de crimes e delitos não foram avaliados 
como condutas condizentes com a identidade que procuravam estabelecer. 
Os relacionamentos com os pares, dentro e fora da escola, também foram 
organizados a partir da identidade de trabalhador, uma vez que os sujeitos 
procuravam diferenciar-se de alunos indisciplinados, de pessoas que faziam uso 
de drogas, ou que supunham ter envolvimento com a criminalidade. A violência 
que os sujeitos descreveram é relacionada à criminalidade urbana, que além dos 
riscos concretos que pode trazer, também é passível de contaminar a identidade 
dos sujeitos, que compartilhavam, nos bairros em que viviam, os mesmos 
espaços com criminosos. A pobreza pode conferir uma identidade negativa aos 
sujeitos, tanto pela precariedade material que ela acarreta para suas condições 
de vida, quanto pela exposição à violência, igualando trabalhadores pobres e 
bandidos. Em seus projetos para o futuro, os sujeitos expressaram o desejo de 
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conquistar condições de vida mais tranquilas, menos sujeitas à instabilidade 
que as atuais, marcadas pela pobreza. Por outro lado, essa instabilidade pode 
também ser atribuída à adolescência, fase na qual os sujeitos viviam, quando os 
projetos de futuro ainda não eram percebidos de modo claro e o presente podia 
ser visto como algo transitório.

403. DADOS GERAIS:

Quando eu crescer quero ser como ele. Adolescente: o 
tráfico de drogas e a função paterna 

Autor: Renata Cristina Engler Graner Araújo

Nível: Mestrado

Tema: Trabalho

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Nelson Pedro da Silva

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: adolescentes; tráfico de drogas; trabalho infanto-juvenil; 
autoridade; função paterna.

Resumo: 
O envolvimento de adolescentes e até crianças como trabalhadores no 
tráfico de drogas vem aumentando nas últimas décadas no Brasil, e quiçá 
no mundo. A globalização contribuiu para que isto ocorresse, concomitante 
a organização dessa forma de crime, promovendo lucros consideráveis, a 
ponto de ser concebido como o segundo grande negócio mundial, atrás 
apenas do tráfico de armas. Decorrência: o tráfico contribuiu para que os 
jovens passassem a serem vítimas e também autores de ações de violência 
relacionadas a esta atividade. Com o presente trabalho, analisamos como 
se articulam, na constituição subjetiva, o trabalho dos adolescentes 
no tráfico de drogas e a função paterna. Tivemos a pretensão, ainda, 
de compreender se eles tiveram, ao longo de sua história, referências 
de autoridade que contribuíram para entrarem nela. Os adolescentes 
escolhidos foram os pertencentes às camadas sociais de baixa renda e 
que eram considerados trabalhadores do tráfico de drogas. Realizamos 
um estudo de casos múltiplos, por meio de entrevistas/conversas com 
tais adolescentes. Utilizamos, para a análise das informações, a teoria 
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psicanalítica, na perspectiva da psicanálise extramuros, a qual prioriza a 
análise de um fenômeno social, considerando o contexto onde este ocorre 
e seus desdobramentos na subjetividade humana. Os resultados obtidos 
nos levaram a concluir que, para eles, tal atividade é o caminho mais 
provável, em nossa cultura para conquistarem reconhecimento social e 
sentimento de pertença ao mundo adulto e à sociedade de consumidores. 
O tráfico de drogas funciona como ancoragem simbólica para os meninos, 
servindo como metáfora paterna e possibilitando-lhes uma re-inscrição 
fálica. É um significante, um reconhecimento de filiação. Os adolescentes 
não confiam em sua própria capacidade para obter tais conquistas por meio 
do estudo e de um trabalho legal. Com eles falharam todos os dispositivos 
sociais - políticas públicas de assistência social, educação, saúde, esporte, 
segurança, habitação, renda, entre outras - que poderiam protegê-los 
do risco de morte. Constatamos que seus professores, enquanto eles 
ainda frequentavam a escola, contribuíram para que pensassem assim. É 
bastante clara a falta de confiança que os adolescentes têm naqueles que 
deveriam representar as leis, manter a ordem e poupar-lhes de riscos de 
morte. Observamos ainda que eles obedecem às leis do tráfico de drogas 
e que assim mantém o pacto implícito realizado por nossas autoridades, 
a qual se cega diante dessa realidade para atender a interesses próprios, 
na manutenção do status quo. Imaginamos que se a família, o Estado ou 
a sociedade realizassem o papel a que se propuseram a cumprir, a partir 
da modernidade, ou seja, de proteção integral, os adolescentes talvez não 
necessitassem buscá-lo no limite do tráfico de drogas.

404. DADOS GERAIS: 

O trabalho precoce doméstico e o processo escolar

Autor: Gabriela Fernandes Rocha

Nível: Mestrado

Tema: trabalho

Instituição: UFPB 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria de Fátima Pereira Alberto

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: trabalho infantil, processo escolar, crianças, adolescentes



TRA
BA

LH
O

500

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

Resumo:
O trabalho precoce é uma realidade no nosso país. Ainda existem mais de 4 
milhões de crianças e adolescentes trabalhando. O objetivo geral da presente 
pesquisa foi investigar como o trabalho precoce intervém no processo escolar das 
crianças e adolescentes trabalhadores domésticos de duas escolas municipais da 
cidade de João Pessoa. Os objetivos específicos foram: caracterizar as atividades 
de trabalho doméstico realizadas e as condições de trabalho enfrentadas pelas 
crianças e adolescentes; identificar as dificuldades enfrentadas pelas crianças 
e adolescentes trabalhadores domésticos nas relações sociais estabelecidas 
no contexto escolar, no processo de aquisição dos conteúdos escolares e na 
avaliação escolar. Adota-se como embasamento teórico a categoria “Trabalho 
Precoce Doméstico”, as Leis que versam sobre os Direitos das Crianças e 
Adolescentes e a Abordagem Histórico-Cultural de Vygotsky. Nesse sentido, 
contempla-se a dimensão sócio-histórica, em que se dá a transformação do 
objetivo em subjetivo a partir do social; e a dimensão escolar, enfatizando-se 
a importância do processo escolar para o desenvolvimento intelectual. Como 
instrumentos metodológicos, optou-se por: questionário (para sondar se 
havia situações de trabalho doméstico); entrevista individual semi-estruturada 
(para investigar a relação trabalho e escola) e questionário de domínio de 
conteúdos (conhecimentos básicos de língua portuguesa e matemática). A 
amostra constituiu-se de dezesseis crianças e adolescentes de 6 a 18 anos e 
de ambos os sexos, estudantes e trabalhadores precoces domésticos. Há uma 
prevalência de participantes do sexo feminino de raça afrodescendente em 
atividades de trabalho doméstico. As implicações decorrentes da condição de 
trabalhar e estudar são notáveis no que diz respeito às dificuldades enfrentadas 
no processo escolar. Esses trabalhadores apresentam defasagens em relação 
à leitura interpretativa, à escrita das palavras, aos cálculos aritméticos básicos 
(como subtração e divisão) e resolução de problemas matemáticos simples. O 
trabalho precoce implica danos e violação de direitos à escolaridade e à direitos 
sociais determinados em nível da legislação internacional e nacional. As crianças 
e adolescentes trabalhadores precoces são privados de condições essenciais ao 
seu pleno desenvolvimento, como aquelas relacionadas à formação intelectual e 
aos momentos de lazer e descanso. Além disso, essa pesquisa traz uma reflexão 
acerca da inserção profissional desses trabalhadores precoces; porque a maioria 
afirma que a escola lhes dá a possibilidade de um bom emprego no futuro, 
porém, a grande maioria dos jovens que trabalham e estudam, deixa os estudos 
antes de concluí-lo para ter um emprego remunerado e ajudar no sustento da 
família, abandonando a escola e o sonho de um emprego melhor no futuro. 
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VIOLÊNCIA

405. DADOS GERAIS:

Cartografias da infração juvenil

Autor: Fernanda Bocco

Nível: Mestrado

Tema: violência

Instituição: UFF

Área de concentração: Subjetividade, Política e Exclusão Social. 

Orientador: Maria Lívia do Nascimento

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: não encontrado

Resumo:
Esta pesquisa analisa a infração juvenil no contemporâneo brasileiro, 
considerando-a como fenômeno social historicamente produzido e consolidado, 
assim como as práticas profissionais dirigidas a jovens autores de infração. 
Tendo como referência principal os conceitos de Deleuze, Guattari, Foucault, 
Wacquant e Reguera, entre outros, são propostas algumas linhas de análise 
sobre os elementos político-sociais que atravessam tal fenômeno, assim como 
algumas possibilidades de intervenção junto aos jovens em cumprimento de 
medida sócio-educativa de forma a produzir novos territórios de existência para 
todos. A partir da experiência em um projeto de trabalho educativo, os registros 
de dois diários de campo constituem o material de base para a construção 
dos questionamentos aqui apresentados. Dessa forma, as falas e afetos dos 
jovens e da equipe interventora – da qual fazia parte a pesquisadora – são a 
via escolhida para analisar como funcionamos, enquanto sociedade, diante 
dos tensionamentos colocados pelo capitalismo mundial integrado e pelo 
neoliberalismo. Em um momento no qual presenciamos o encolhimento do 
Estado Social e a consequente exacerbação do Estado Penal, a juventude pobre 
se vê na condição de excluída por excelência, não participando do mercado de 
trabalho formal nem possuindo condições reais de vir a inserir-se nele. Nesse 
contexto, a criminalização de porções cada vez maiores da população sem poder 
aquisitivo tem sido a estratégia adotada pelo Estado Penal, complementando-a 
com a militarização de suas ações sobre esses sujeitos e com a proveitosa 
indústria da segurança pública, que transforma grupos sociais indesejados em 
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mercadorias altamente rentáveis. A infração juvenil, inserida nessa configuração 
punitiva e repressora, não pertence ao âmbito individual ou dos chamados 
distúrbios da personalidade. O que a caracteriza é ser socialmente construída, 
pautada por interesses específicos das classes dominantes. Assim, pensar em 
uma clínica da infração não se limita ao trabalho direto com esses jovens, 
constituindo uma ferramenta de enfrentamento e resistência a tudo aquilo 
que tenta capturar e controlar as diferenças, a criação, a solidariedade, a vida. 
Uma intervenção que se pretenda clínica-política precisa partir dos encontros 
– com os jovens, com ideias não tradicionais, com novas maneiras de fazer 
psicologia, com diversos coletivos – e dos efeitos que eles produzem em todos 
os envolvidos.

406. DADOS GERAIS: 

violência urbana e vulnerabilidades: o discurso dos jovens 
e as notícias de jornais

Autor: Carolina Salomão Correa

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: PUC Rio

Área de concentração: Psicologia Clínica

Orientador: Solange Jobim e Souza

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: juventude; violência urbana, vulnerabilidade; 
subjetividade

Resumo:
Esta dissertação expressa uma preocupação em relação à maneira como a 
juventude contemporânea vêm lidando com o estado de violência urbana e 
vulnerabilidades ao qual estão submetidos. Estudos, pesquisas e relatórios 
desenvolvidos na última década pela UNESCO apontam os jovens como a 
parcela da população mais vulnerável a problemas como violência, desemprego, 
dificuldade acesso à educação de qualidade e carências de bens culturais, lazer 
e esporte. Quando focados na realidade da América Latina os dados mostram 
que os jovens entre 15 e 24 anos constituem a parcela da população mais 
expostas a violências externas, tais como homicídios e acidentes de trânsito. No 
Brasil, do total de homicídios ocorridos no país aproximadamente 56% são a 
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jovens, dito de outro modo, mais da metade das vítimas tem idade entre 15 e 
29 anos. A pesquisa partiu da coleta e reunião de notícias de jornais referentes 
a situações de óbitos e vulnerabilidades envolvendo os jovens para perceber de 
que maneira os dados estatísticos se presentificam no cotidiano noticiado. As 
reportagens além de demonstrarem a realidade no campo social serviram de 
ponto de partida para um amplo debate com jovens de diferentes segmentos 
sociais acerca da condição da juventude na contemporaneidade. Esses 
encontros foram nomeados rodas de conversa. Através das falas dos jovens 
nas rodas de conversa este trabalho intentou exemplificar o modo pelo qual 
os jovens vivenciam a violência e experimentam essa realidade permeada por 
riscos e vulnerabilidades. Em síntese, o objetivo desta pesquisa foi incentivar a 
reflexão sobre o modo como a violência urbana e a vulnerabilidade afetam a 
experiência subjetiva da juventude no contemporâneo, oferecendo subsídios 
para os profissionais, que desenvolvem trabalhos voltados para este público, 
criarem alternativas intervencionistas de caráter preventivo. Ainda, a intenção 
desta pesquisa foi a de incentivar o desenvolvimento de políticas públicas para a 
juventude, um campo de atuação permeado por controvérsias que demandam 
urgências dos profissionais desta área.

407. DADOS GERAIS:

A singularidade da história de vida de adolescentes em 
conflito com a lei: a denúncia do desamparo

Autor: Laura de Oliveira Tomasi

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Mônica Medeiros Kother

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: adolescência, lei, ato infracional, desamparo, psicanálise.

Resumo:
Nos mais diversos contextos atuais, a vida em sociedade enfrenta um período 
histórico marcado por uma intensa transformação de valores e costumes, sendo 
possível verificar a ocorrência de diversas situações de violência. Nesse contexto, 
é alarmante constatar a presença de jovens envolvidos em atos infracionais, 
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denunciando aspectos preocupantes no cenário da adolescência na atualidade. 
O tema da adolescência em conflito com a lei foi a temática central desenvolvida 
neste estudo, que teve por objetivo investigar as relações entre a história de vida 
desses adolescentes e os atos infracionais por eles cometidos. Foram elaboradas 
duas seções sobre a temática: uma teórica e uma empírica. O objetivo da seção 
teórica foi, a partir de uma revisão da literatura, apresentar uma reflexão acerca 
da complexa dinâmica psíquica presente no ato infracional na adolescência. 
Aportes teóricos da Psicanálise foram utilizados na tentativa de obter uma 
compreensão aprofundada sobre esta problemática, destacando-se a situação 
de desamparo vivenciada por esses jovens e os efeitos de vivências traumáticas 
decorrentes dessa condição. Entendeu-se que o ato transgressivo denuncia 
uma face do intenso desamparo experimentado por eles em suas histórias de 
vida. Essa condição traumática do desamparo é decorrente da precariedade 
que marcou o encontro com os cuidadores desde momentos precoces e 
fundamentais, acarretando um processo de estruturação psíquica fragilizado. A 
seção empírica, mediante a utilização de uma metodologia qualitativa, investigou 
a condição da adolescência em conflito com a lei, buscando uma compreensão 
do ato infracional sob a perspectiva da história de vida dos jovens e a partir dos 
significados atribuídos por eles aos atos cometidos. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com quatro adolescentes, entre 12 e 18 anos incompletos, que 
se encontravam em julgamento na justiça responsável por jovens envolvidos em 
atos transgressivos. O material obtido nas entrevistas foi analisado e discutido 
por meio da Análise de Conteúdo. Para a interpretação dos dados, optou-se 
pelo referencial psicanalítico. Identificaram-se quatro categorias finais assim 
nomeadas: Efeitos da violência e do desamparo: a fragilidade do si mesmo; O 
ato infracional e os riscos ao devir; Desconfiança no encontro com a justiça e 
o limite; e, por último, Dor e esperança no campo intersubjetivo. Constataram-
se, na história de vida dos jovens, vivências recorrentes de extremo descuido e 
violência no encontro com as figuras parentais, gerando intensa fragilidade no 
estabelecimento de laços de afeto com os mesmos, tendo como consequência 
comprometimentos significativos na estruturação de recursos psíquicos 
fundamentais, bem como consideráveis prejuízos no campo intersubjetivo. 
Evidenciou-se que a violência e o desamparo vivenciados resultaram para 
esses jovens na precariedade da condição de atribuir sentido à experiência de 
ser confrontado com limites e na impossibilidade de reconhecê-los como uma 
condição de proteção. A teoria psicanalítica apresentou-se como importante 
recurso de problematização e intervenção frente a um tema que têm inegáveis 
repercussões individuais e sociais, abarcando aspectos intrapsíquicos e 
intersubjetivos implicados nesta problemática
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408. DADOS GERAIS:

Ato infracional, exclusão e adolescência: construções 
sociais

Autor: Ana Luiza de Souza Castro

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: PUC-RS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Pedrinho Arcides Guareschi

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: ato infracional; adolescência; exclusão social; formas de 
subjetivação.

Resumo:
Este estudo procura problematizar o conceito de adolescência na 
contemporaneidade e discutir os efeitos dos processos de exclusão social 
nas formas de subjetivação dos adolescentes considerados autores de atos 
infracionais. Procuramos refletir sobre os paradoxos na contemporaneidade, 
discutindo o conceito de adolescência e mostrando que este é uma construção 
sócio-histórica. Analisamos o significado do cometimento do ato infracional 
para esses adolescentes e suas formas de subjetivação. Assim, discutimos como 
os adolescentes significam suas práticas de vida e se subjetivam a partir dos 
contextos da família, da justiça e da medida sócio-educativa de internação, em 
decorrência de ato infracional cometido. Intentamos, dessa forma, questionar o 
modo como a sociedade e as instituições envolvidas têm tratado a questão. Para 
tanto, foram realizadas entrevistas com adolescentes considerados autores de 
atos infracionais, os quais cumpriam a medida de internação na cidade de Porto 
Alegre, bem como a leitura dos respectivos processos judiciais de execução.



VIO
LÊN

CIA

506

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

409. DADOS GERAIS:

Violências “Sutis”: jovens no contexto escolar e a 
convivência no grupo de pares

Autor: Suzana Santos Libardi

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lucia Rabello de Castro

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: violência, jovens, grupo de pares, escola

Resumo:
Na pesquisa acadêmica sobre juventude, é frequente o tema da violência 
em suas múltiplas manifestações. Em meio à diversidade de perspectivas, o 
objeto deste trabalho são as expressões “sutis” de violência que ocorrem entre 
os jovens na convivência dos grupos de pares dentro da escola. Foi realizada 
pesquisa empírica para conhecer quais são estes pequenos atos de violência 
e qual a relação destes frente às normas de convivência grupal - as regras dos 
grupinhos dos amigos - e as regras instituídas da escola. Adotou-se a noção 
de violência que se refere a situações em que um dos atores envolvidos age 
com desejo e intenção destrutiva sobre o outro, objetiva seu rebaixamento/ 
aviltamento/ aniquilamento físico ou psíquico. A violência que ocorre no 
contexto escolar é organizada em categorias por alguns estudos franceses e 
brasileiros que também foram retomados neste trabalho. Como o foco desta 
pesquisa são as violências entre pares, adotaram-se contribuições de base 
psicanalítica para o entendimento do papel central dos irmãos e dos pares, nas 
escolhas identificatórias dos jovens. O trabalho de campo foi dividido em duas 
etapas e envolveu duas turmas do ensino médio de duas escolas da zona norte 
da cidade do Rio de Janeiro, sendo uma turma de uma escola pública e outra 
turma de uma escola particular. Na primeira etapa foi realizada observação-
participante em sala de aula e aos recreios. Na segunda etapa, foram realizadas 
quatro oficinas no formato de grupo operativo, sendo duas em cada escola, 
com o total de vinte e quatro estudantes, entre garotos e garotas, de quinze a 
dezessete anos. As análises dos resultados da pesquisa discutem o processo de 
naturalização das violências “sutis”, mostram a maneira pela qual estes episódios 
passam despercebidos pelos educadores e são banalizados entre os pares, 
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principalmente entre os amigos. Verificou-se também que o revanchismo entre os 
grupos está intimamente relacionado às pequenas regras de convivência grupal 
e à inclusão ou permanência no grupo. Além disso, os jovens demonstraram 
desacreditar das ações da escola para evitar este tipo de violência. A postura dos 
professores variou entre a negligência e a criminalização dos conflitos e tensões 
entre os estudantes - o que coloca em questão qual o papel dos adultos hoje na 
construção de um horizonte normativo para os jovens.

410.  DADOS GERAIS: 

Constituição do sujeito sob o signo da violência: estudo de 
caso 

Autor: Aline Lys Silva Freire

Nível: Mestrado 

Tema: violência 

Instituição: PUC-Goiás 

Área de concentração: Psicologia 

Orientador: Fábio Jesus Miranda

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: violência, constituição do sujeito, identificação e 
identificação com agressor.

Resumo:
Este trabalho buscou discutir a necessidade de compreender aspectos da 
constituição do sujeito sob o signo do fenômeno violência. O objetivo da 
pesquisa foi investigar, sob a perspectiva psicanalítica, como a violência, 
seja ela no âmbito social, familiar, institucional e escolar, pode interferir na 
constituição do sujeito. A investigação foi realizada em uma instituição pública 
de assistência social – Centro de Referência de Assistência Social/CRAS – , 
localizada em uma região marginalizada da cidade de Goiânia. Esta instituição 
tem como público-alvo crianças e adolescentes de 7 a 14 anos em situação de 
risco pessoal, vulnerabilidade social e situação socioeconômica desfavorável. O 
sujeito da pesquisa foi um adolescente, de 14 anos, do sexo masculino, inserido 
no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/ PETI e que se fazia notar não 
só pelas situações de conflitos e demonstração de agressividade nas quais se 
envolvia ou era envolvido, como também pelo contexto histórico permeado 
por inúmeras espécies de violência. A metodologia de pesquisa escolhida foi a 
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do estudo de caso. Foram utilizadas cinco entrevistas abertas que objetivavam 
uma associação livre por parte do sujeito a respeito de suas vivências históricas e 
fantasiosas. Os resultados obtidos permitiram compreender que a identificação 
e identificação com o agressor foram os aspectos notáveis que proporcionaram 
tanto a constituição do sujeito quanto à passagem de vítima a vitimizador.

411. DADOS GERAIS: 

O adolescente autor de violência sexual: estudo psicossocial

Autor: Gleice Arruda de Melo

Nível: Mestrado 

Tema: Violência

Instituição: PUC-Goiás 

Área de concentração: Psicologia 

Orientador: Sônia Margarida Gomes Sousa 

Ano da defesa: 2008 

Palavras-chave: Adolescente autor de violência sexual; Adolescência; 
Psicologia Social; Psicologia Sócio-histórica

Resumo:
Esta pesquisa se propõe a analisar o processo das relações vividas por um 
adolescente acusado de ser autor de violência sexual, que, antes de completar 
quinze anos de idade, segundo seu processo/prontuário fizera sete vítimas. 
Embora esse fenômeno impacte a sociedade, as recentes políticas existentes 
para o setor têm focado na privação de liberdade e/ou liberdade assistida de 
tais adolescentes. Para investigar os processos de relações estabelecidas nas 
socializações e sua implicação na construção da subjetividade, esta dissertação 
atém-se à história de vida e às relações – anteriores e posteriores à publicização 
das infrações cometidas – do adolescente-autor, objetivando apreender os 
mecanismos psicossociais e sua mediação na continuidade da violência sexual. 
No procedimento metodológico, lançou-se mão da pesquisa documental nos 
registros dos casos de adolescentes autores de violência sexual nas instituições 
de aplicação das medidas socioeducativas de Goiânia, no período de 1997 
a 2008. Outro procedimento utilizado foi a pesquisa empírica realizada pelo 
Projeto Invertendo a Rota, que possibilitou o atendimento psicoterápico do 
adolescente autor de violência sexual. A sistematização do material da pesquisa 
envolveu a leitura dos materiais transcritos, para um prévio levantamento 
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psicossocial, e o estabelecimento de categorias para análise. Embora o material 
empírico tenha sido obtido por meio de sessões clínicas, a análise empreendida 
foi feita a partir da Psicologia Social de vertente Sócio- Histórica. Diante da 
diversidade dos casos inicialmente selecionados para participar desta pesquisa, 
um deles foi escolhido em razão de seu processo/prontuário constar a acusação 
de ter cometido violência sexual contra um maior número de vítimas, bem como 
de ter participado de muitos atendimentos psicoterápicos. Fred, o adolescente-
autor, nega as infrações, e sua família alega acreditar em sua inocência. O poder 
judiciário, por sua vez, o priva de liberdade, como se, ao mantê-lo por detrás das 
grades, eliminasse sua sexualidade e seu comportamento de violência sexual. 
A análise das categorias do estudo da história de vida do adolescente-autor 
revelou a prevalência de: evasão escolar; início precoce no mundo do trabalho; 
extrema pobreza; uso de drogas ilícitas; uso de arma de fogo; vivências em 
contextos violentos; religiosidade; falta de educação sexual; constante tentativa 
de imputar-lhe um diagnóstico com patologias mentais e/ou neurológicas e o 
peso de ser o único e exclusivo responsável por seu comportamento violento.

412. DADOS GERAIS:

 Autores de violência sexual contra crianças e adolescentes: 
um estudo a partir da teoria sócio-histórica

Autor: Karen Michel Esber

Nível: Mestrado 

Tema: Violência

Instituição: PUC-Goiás 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sônia Margarida Gomes Sousa

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Psicologia Social, violência sexual, autor de violência 
sexual, sexualidade, teoria sócio-histórica de Vygotsky.

Resumo:
O objetivo principal desta pesquisa é o de analisar a subjetividade de três 
autores de violência sexual contra crianças e adolescentes, que se encontram 
encarcerados na Agência Goiana do Sistema Prisional, fundamentando-se na 
teoria sócio-histórica de Vygotsky. Assim, o método do materialismo histórico e 
dialético e a pesquisa qualitativa foram pressupostos fundantes da perspectiva 
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adotada. Para o desenvolvimento da pesquisa, contou-se com três procedimentos 
metodológicos diferenciados: o primeiro, uma pesquisa bibliográfica realizada 
no Portal CAPES, durante o período de 2000 a 2006, com o intuito de traçar um 
breve panorama da literatura internacional sobre o tema. A par disso, teses, 
dissertações, livros e artigos produzidos pela literatura nacional, também no 
mesmo período, foram resenhados. O segundo procedimento consistiu em uma 
pesquisa documental nos prontuários dos sujeitos, nos arquivos do Cartório 
da Agência Goiana do Sistema Prisional. No terceiro procedimento, fez-se a 
análise dos relatos de cinquenta e uma sessões psicoterapêuticas com os três 
sujeitos, possibilitadas graças às ações do Projeto Invertendo a Rota (IDF/UCG). 
Dois núcleos de significação emergiram dessas sessões: a violência sofrida e a 
violência praticada. A partir da análise desses relatos concluiu-se que os três 
sujeitos foram vítimas de violência sexual em suas infâncias; houve, em dois 
sujeitos, uma certa dificuldade em verbalizar os sentimentos relacionados à 
violência sexual sofrida; os três revelaram plena consciência do caráter maléfico 
das violências que cometeram, apesar das tentativas de dois deles de minimizar 
seus efeitos negativos para as vítimas; todos eles confirmaram ter experienciado 
sentimentos em relação à violência praticada. Ao relacionar os motivos para 
cometer a violência sexual, dentre outras razões, todos a vincularam à experiência 
da violência sexual sofrida na infância; para dois deles, os sentidos atribuídos 
às crianças revelam uma compreensão delas como seres sexuais, beneficiadas 
de alguma forma pela relação sexual praticada; há um consenso do desejo de 
não mais cometer violência sexual. Os sentidos da violência sexual cometida 
expressos pelos três sujeitos são diferenciados: para um deles, está ligado 
à necessidade de vingança; para outro, ao desejo sexual experienciado por 
adolescentes; para o último, à figura da criança sedutora. Por fim, esta pesquisa 
possibilita elencar algumas questões consideradas essenciais: a necessidade 
de responsabilização legal pelas violências cometidas e a importância do 
atendimento psicoterapêutico para a prevenção de futuras reincidências.

413. DADOS GERAIS: 

Representação Social da Violência em Adolescentes: da 
Norma Social ao Espaço do 

Autor: Silvia Pereira Guimarães 

Nível: Mestrado 

Tema: Violência 

Instituição: PUC-Goiás

Área de concentração: Psicologia
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Orientador: Pedro Humberto Farias Campos 

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: não encontrado

Resumo:
A noção de violência remete a um abuso, a um excesso, que se verifica no interior 
das relações de poder. Trata-se da expressão da imposição das necessidades, 
expectativas e vontades de um ator social sobre as necessidades, expectativas 
e vontades de outro ator. Na sociedade contemporânea a violência é marcada 
pela banalização e pelo grande envolvimento de jovens tanto no papel de 
vítimas quanto de agressores. O presente trabalho teve como objetivo estudar 
a representação social da violência em adolescentes e o papel ativo que eles 
desenvolvem enquanto sujeitos de uma gestão simbólica desse fenômeno. Nesse 
sentido, foram realizados dois estudos através de entrevistas com adolescentes 
estudantes de escolas públicas de Goiânia. Os dados do primeiro estudo foram 
submetidos a uma análise lexicográfica e de categorias enquanto que os dados 
do segundo estudo foram submetidos a uma análise interpretativa do tipo 
‘estudo de caso’. Os resultados obtidos apontam para o reconhecimento do valor 
social da força e para a existência de um modelo de sociabilidade violenta.

414. DADOS GERAIS:

Representações Sociais da Violência e as Incivilidades no 
Contexto da Violência no Município e Escolas de Goiânia

Autor: Ronaldo Gomes Souza

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: PUC-Goiás

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Pedro Humberto Farias Campos

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: incivilidade, violência, escolas e município de Goiânia, 
cidadania
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Resumo:
Um dos fatores psicossociais determinantes do sentimento de insegurança são 
as chamadas incivilidades que é um tema central na compreensão do fenômeno 
da violência urbana, uma vez que se dá por quebras de convívio em harmonia 
que sinalizam uma ruptura com as normas e valores sociais. Constituída como 
a “inimiga” da cidadania, especialmente no tocante aos vínculos comunitários 
de moradia, as incivilidades atingem, também, as expectativas em relação 
à convivência e os pactos sociais que perpassam as relações humanas. O 
fenômeno da violência urbana foi baseado na teoria das Representações Sociais, 
consideradas enquanto uma visão funcional do mundo, permitindo ao indivíduo 
e ao grupo dar um sentido às suas condutas e compreender a realidade por 
meio de seu próprio sistema de referências, bem como adaptar e encontrar 
um lugar nessa realidade. A presente dissertação dá continuidade ao projeto 
anterior financiado pelo convênio CAPES/Cofecub, “Sistemas de Mediação 
Simbólica da Violência na Escola”, cujo objetivo foi compreender como se dá o 
fenômeno da incivilidade e verificar a relação entre incivilidades e sentimento 
de insegurança no contexto da representação social da violência de moradores 
do município de Goiânia, bem como professores e estudantes de escolas em 
Goiânia. E, para tal, foram utilizados dados de três estudos, financiados pelo 
CNPq e FINEP, em contextos históricos e metodológicos diferentes a partir da 
aplicação de questionários nos moradores do município de Goiânia, professores 
e estudantes adolescentes de escolas públicas, também do município de 
Goiânia. Os resultados apontam que o tema das incivilidades percebidas pelos 
moradores estão associado à desorganização dos espaços urbanos, indicando, 
dessa forma, a dificuldade tanto das instituições informais, como a família, como 
as formais de lidarem com tal fenômeno e, no caso do Estado, em cumprir as 
promessas de integração social. Já no contexto escolar, foi possível notar que 
tantos os estudantes quanto os professores reconheceram as escolas enquanto 
espaços violentos, bem como a existência de incivilidades, comprometendo a 
convivência entre as pessoas que constituem tais espaços. Conclui-se que deve-
se reavaliar o instrumento de pesquisa do Estudo 2 para melhorar a verificação da 
relação de incivilidade e sentimento de segurança, reforçar os espaços públicos 
de convivência tornando-se uma alternativa necessária a fim de reverter o 
panorama de banalização e mitificação da violência, sugerindo a existência de 
ser instituída uma concepção de segurança cidadã, fomentando a cidadania.

415.  DADOS GERAIS:

Considerações dos atores do sistema de garantia de direitos 
sobre o processo de execução da medida socioeducativa de 
privação de liberdade
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Autor: Valéria de Jesus Lobo

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: PUC-Goiás

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sônia Margarida Gomes Sousa

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Sistema de Garantia de Direitos, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Medida socioeducativa de privação da liberdade

Resumo:
Este estudo originou-se da pesquisa matriz O Estudo do sistema socioeducacional 
para adolescentes autores de atos infracionais no estado de Goiás que foi 
coordenada e financiada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República (SDH/PR). Foram realizadas entrevistas com os atores do Sistema de 
Garantia de Direitos pela relevância que cada ator tem no processo de execução 
das medidas socioeducativas. A presente pesquisa teve como método de estudo 
a perspectiva da psicologia sócio-histórica de Vigotski. Teve como objetivo 
apreender por meio das considerações dos atores do Sistema de Garantia de 
Direitos acerca da execução da medida socioeducativa de privação de liberdade 
em Goiás. Participaram 25 sujeitos, dentre eles Juízes, Promotores, Delegados e 
Conselheiros de Direitos dos sete municípios goianos onde existem os Centros 
de Internação que executam a medida socioeducativa de privação de liberdade. 
Apresentou-se a política de atendimento à infância pobre do Brasil Colônia a 
atualidade. A execução da política de atendimento ao adolescente autor de atos 
infracionais apresenta avanços e mudanças significativas após a vigência do 
ECA, principalmente no que diz respeito à construção de centros de internação, 
proporcionando um espaço específico para o atendimento ao adolescente. Foi 
possível perceber, por meio dos relatos, uma fragilidade na execução das medidas 
privativas de liberdade. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
como uma lei que busca assegurar as crianças e adolescentes como sujeitos de 
direitos; o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo como norteador 
da política socioeducativa e o Sistema de Garantias de Direitos como ferramenta 
estratégica de alcance dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes são 
ferramentas que permitem por meio de um trabalho em rede, parcerias poderão 
qualificar o atendimento ao adolescente autor de atos infracionais, bem como 
nortear tanto a elaboração de uma proposta socioeducativa que possa ser 
executada no contexto de cada unidade de internação.
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416. DADOS GERAIS: 

Ato infracional e reconhecimento: vicissitudes do 
adolescente no contato com o outro 

Autor: Ângela Buciano do Rosário 

Nível: Mestrado 

Tema:   Violência

Instituição: PUC Minas

Área de concentração: Processos de Subjetivação

Orientador: Jaqueline de Oliveira Moreira

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: adolescência; reconhecimento; violência; psicanálise; 
modos de subjetivação.

Resumo:
O presente estudo visa refletir acerca do modo de subjetivação do adolescente 
autor de ato infracional. Para tanto, uma reflexão abstrata acerca do problema 
do reconhecimento é discutida em um primeiro momento, a partir da parábola 
hegeliana da dominação e servidão. A psicanálise reitera a importância do outro 
no processo de subjetivação a partir da relação especular e é o norteador teórico 
para a compreensão da constituição subjetiva do adolescente. Esse sujeito, 
privado de liberdade em uma instituição destinada ao cumprimento de medida 
sócio-educativa de internação é marcado por atravessamentos culturais que 
delineiam um modo de subjetivação. Trata-se do segundo momento do nosso 
estudo, em que Foucault nos fornecerá importantes considerações acerca da 
expectativa institucional envolvendo o controle disciplinar. A partir de alguns 
discursos presentes na instituição constata-se a semelhança com os discursos 
produzidos socialmente: instituição comporta a imagem especular das relações 
sociais. As características presentes na atualidade incidem no processo de 
subjetivação. Assim, mediações conceituais com autores que pensam a 
questão da pós-modernidade e suas implicações no âmbito social é um terceiro 
momento do estudo. Inserido em uma cultura que valoriza o consumo e o 
objeto, o adolescente buscará o reconhecimento a partir desses elementos. 
Será, portanto, a partir do ato que o adolescente poderá garantir seu registro no 
social mesmo que para essa conquista seja necessário utilizar a violência.
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417. DADOS GERAIS:

Violência doméstica contra a criança e adolescente: uma 
análise desta questão a partir de doze trabalhos brasileiros 
na área

Autor: Joanna Marcos de Carvalho

Nível: Mestrado 

Tema: Violência

Instituição: PUC-Campinas

Área de concentração: Psicologia como Profissão e Ciência

Orientador: Raquel Souza Lobo Guzzo

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: violência doméstica, atuação do psicólogo, psicologia escolar, 
políticas de proteção a criança e adolescente

Resumo:
Este trabalho teve como objetivo, traçar uma análise da produção sobre violência 
doméstica contra criança e adolescente veiculada nos periódicos científicos 
brasileiros, entre os anos de 2006 a 2008. Foi realizada a leitura dos artigos 
encontrados sobre a presente temática e analisada a atuação do profissional 
de psicologia diante deste contexto de trabalho. O embasamento teórico desta 
pesquisa engloba a exposição do que vem a ser a violência doméstica infantil, 
passando pelo modo como é realizado o trabalho do psicólogo nos casos em 
que a criança é vitimizada e, por fim, estabelece uma ponte entre a violência 
doméstica infantil e a atuação psicológica. Foram analisados os periódicos 
classificados pela CAPES, na área de psicologia referentes aos estratos A1, A2 e 
B1 por meio de uma análise bibliográfica. Do total de 1.997 artigos pesquisados 
entre os anos de 2006 a 2008, doze tem como assunto principal, a violência 
doméstica contra a criança e adolescente. É de suma importância, que o 
psicólogo ou demais profissionais que atuem nessa esfera, estabeleçam contato 
tanto com a criança quanto com os familiares envolvidos, e transformem suas 
experiências em relatos científicos, para que assim, criem possibilidades de 
trocas de experiência e seja tecida uma trama de multiplicação de informações.
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418. DADOS GERAIS:

Os acidentes de trânsito e a população jovem sob o enfoque 
da psicologia analítica

Autor: Mariana Simão Taliba Chalfon

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: PUC-SP

Área de concentração: Psicologia Clínica 

Orientador: Liliana Liviano Wahba

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Acidente, trânsito, jovem, símbolo

Resumo:
O objetivo deste estudo é analisar o fenômeno da alta incidência de 
envolvimento de jovens em acidentes de trânsito (AT) por meio da perspectiva 
da psicologia analítica. A natureza da pesquisa é bibliográfica e para tal foi 
realizada uma revisão de literatura em arquivo eletrônico com as palavras 
chave traffic accidents and young e uma pesquisa teórica nas obras de autores 
relevantes no campo da psicologia analítica e da sociologia contemporânea. 
São apresentadas considerações para auxiliar na compreensão do fenômeno. 
Uma hipótese aventada consiste em conceber o AT como um sintoma social, 
possivelmente vinculado a um complexo de poder associado a um complexo 
paterno, ambos presentes na sociedade. Sugere-se uma intervenção para 
reduzir a alta incidência de AT envolvendo jovens. A proposta dessa intervenção 
concebe o processo para a obtenção da CNH como um rito de passagem no qual 
os procedimentos seriam pautados em uma perspectiva simbólica.

419. DADOS GERAIS:

A psicanálise nas situações sociais críticas: uma abordagem 
grupal a violência que abate a juventude das periferias
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Autor: Jorge Broide

Nível: doutorado 

Tema: violência 

Instituição: PUC-SP 

Área de concentração: Psicologia Social

Orientador: Raul Albino Pacheco Filho

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: juventude, violência, periferia, psicanálise, grupo 
operativo, psicologia social.

Resumo:
Esta pesquisa trata da violência que abate a juventude das periferias das grandes 
cidades. O referencial teórico utilizado é a obra de Freud e da Escola Argentina 
de Psicanálise, em especial, Enrique Pichon Riviére. Foram realizadas oito sessões 
de grupo operativo em uma instituição que trabalha com a problemática da 
violência e que possuía um programa de formação de lideranças jovens na Zona 
Sul da cidade de São Paulo. Dois jovens desse grupo cometeram homicídio em 
uma briga banal, a partir de um conflito entre turmas numa festa de sexta-feira à 
noite, caso típico da periferia. Eles não foram presos. A instituição convidou-nos 
para coordenar o grupo que teria por tarefa descobrir a razão pela qual alguns 
jovens matam e outros não. Participaram do grupo operativo não só os dois 
jovens em questão, como outros (muitos deles sobreviventes de chacinas), além 
de alguns intelectuais, gerentes e diretores da instituição, mais ou menos vinte 
pessoas ao todo. O grupo operativo foi utilizado como instrumento de pesquisa 
do campo social, buscando os vínculos mais profundos e as razões implícitas e 
inconscientes da violência que afeta vasta parcela de nossa juventude. Esperamos 
que as conclusões sejam úteis também para a formação de profissionais que 
trabalham diretamente nesse campo, formulando as políticas públicas e os 
programas de atendimento. As categorias elaboradas a partir do material clínico 
foram: o território da periferia, que retrata o cotidiano da violência; a palavra, 
que relaciona sua presença ou sua ausência no que se refere às passagens ao 
ato; os processos de identificação, que trazem à tona a dinâmica familiar; e a 
diferença entre classes sociais que aborda o conflito de classes e relações sociais 
vividos pelos jovens.
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420. DADOS GERAIS:

Contribuições da psicanálise ao estudo da delinquência 

Autor: Henrique Martins Cruz

Nível: Mestrado

Tema: violência

Instituição: UERJ

Área de concentração: Psicanálise 

Orientador: Sonia da Costa Leite

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Ideal do eu. Supereu. Aichhorn. Delinquência. Pulsão de 
morte. Gozo.

Resumo: 
O trabalho discute a prática psicanalítica com adolescentes na instituição 
judiciária, partindo da psicologia para depois situar o campo psicanalítico. 
Percorre as contribuições iniciais da Psicanálise na interface com o Direito e 
levanta como a Psicanálise pensou a delinquência. Investiga o trabalho de 
Aichhorn a partir de uma discussão dos conceitos de Ideal do eu e Supereu 
em Freud. Acompanhando o livro Wayward Youth de Aichhorn observa que o 
uso que ele faz do conceito de Ideal do eu, remete a sua face apaziguadora das 
identificações secundárias, sendo a delinquência o resultado de uma falha nesse 
processo. Desse modo o caráter sádico e paradoxal do Supereu que está referido 
à identificação primária, fica fora da elaboração de Aichhorn. Por fim, ressitua a 
delinquência no campo da pulsão de morte, relacionando-a ao conceito de gozo 
de Lacan. Desde este ponto a delinquência é pensada como o resultado de um 
excesso pulsional que nunca é simbolizado e não de uma falha na simbolização. 
O trabalho traz também a diferenciação entre crimes do Eu, do Isso e do Supereu, 
relacionando-os ao problema da responsabilidade. Por fim discute a passagem 
ao ato e o acting-out, tanto teoricamente quanto na discussão de dois casos que 
são apresentados. No primeiro quando ocorre uma dimensão de apelo ao Outro, 
e no segundo onde o que se dá é um avesso do apelo, um excesso pulsional 
absolutamente desligado que leva a um agir trágico.
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421. DADOS GERAIS: 

Juventude e Consumo nas Camadas Populares

Autor: Andreia Rohde

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Anna Paula Uziel

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Sociedade de consumo, juventude e transgressão

Resumo:
Nos últimos anos, busca-se através da articulação entre os conceitos de 
hipermodernidade, neoliberalismo, globalização, mídia, sociedade de consumo, 
transgressão, tentar compreender a complexidade da sociedade contemporânea. 
Neste contexto, os jovens crescem marcados pelas contradições e paradoxos 
gerados pela sociedade capitalista, em meio aos valores da sociedade de 
consumo, da circulação de um mundo globalizado e a crescente desigualdade 
social em alguns países como o Brasil. Este trabalho surge a partir da minha 
vivência com crianças e adolescentes de famílias atendidas no Conselho 
Tutelar do Município do Rio de Janeiro e, posteriormente, como assessora de 
direção de um Centro de Referência Especial de Assistência Social, localizado 
na região metropolitana do Rio de Janeiro, em área empobrecida. Percebe-se a 
transformação do conceito de consumo de bens para satisfação das necessidades 
em promessa de felicidade através da satisfação dos desejos, sendo estes 
últimos constantemente sugestionados aos sujeitos pela mídia. Percebe-se que 
a juventude está atravessada pelo sistema capitalista e sofre grandes pressões 
para se integrar em uma sociedade de consumo. Como consequências desta 
tentativa de integração, muitas vezes o jovem é levado à transgressão da lei, 
criando formas alternativas de acesso a esses desejados bens que o levam, e a 
suas famílias, à tutela do Estado, que percebe o fenômeno de forma isolada e 
individualizada, tendo dificuldades de propor saídas que de fato enfrentem os 
valores e as perversões do sistema.
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422. DADOS GERAIS

A Exploração sexual comercial de crianças e adolescentes e 
a lei: encontros e despedidas

Autor: Remy Damasceno Lopes

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Heliana de Barros Conde Rodrigues

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Exploração sexual, sexualidade, prostituição

Resumo:
A prostituição infanto-juvenil tornou-se um fenômeno independente da adulta 
nos idos de 1990, tanto em nível nacional quanto internacional. Percebida 
sob os signos da gravidade e da urgência, suscitou denúncias, intervenções e 
saberes especializados. Na busca por compreender as condições de surgimento 
desses novos discursos, seus fundamentos e perspectivas hegemônicas acerca 
da prostituição infanto-juvenil, a presente dissertação percorre quatro etapas. 
Inicialmente, elabora uma genealogia das três principais fontes brasileiras sobre 
a exploração sexual na década de mil novecentos e noventa: documentos do 
CECRIA, a série de reportagens “Meninas Escravizadas” da Folha de S. Paulo e 
a CPI da Prostituição Infantil de 1993. Sob inspiração foucaultiana, elabora 
nova genealogia, agora sobre o sexo, em sua relação com o cristianismo, o 
direito e as ciências humanas e médicas. Visando a perceber novos olhares 
sobre a prostituição infanto-juvenil, em seguida ouve prostitutas adultas, uma 
militante dos direitos das prostitutas e também adolescentes envolvidas com o 
mercado sexual. A última etapa, de feições ensaísticas, constitui uma tentativa 
de vislumbrar possibilidades para uma sexualidade mais livre e de apontar 
trajetórias mais interessantes para a prostituição adulta e infanto-juvenil.
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423. DADOS GERAIS: 

A Juventude dos dourados laranjais: exclusão e delinquência 
na Cidade Perfume

Autor: Roberta Marilia Navaes de Carvalho

Nível: Mestrado

Tema: Violência 

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Área de concentração: Psicologia social

Orientador: Jorge Coelho Soares

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: insegurança; novas classes perigosas; direito penal do 
inimigo; adolescência em conflito com a lei

Resumo:
A construção incessante de novas subjetividades tem sido tema de especial 
interesse para a Psicologia Social, que sempre procurou estudar a intersecção 
entre o individual e o coletivo. Essa específica área de interesse se mostra cada 
vez mais necessária na contemporaneidade, pois, o hiperdimensionamento 
de determinadas características almejadas pela instauração da civilidade na 
modernidade levou à constituição de subjetividades cada vez mais frágeis 
e vulneráveis. Tais subjetividades constituem frágeis vínculos identitários e 
de solidariedade, o que faz com que a convivialidade e a sociabilidade sejam 
perversamente constituídas, o que inevitavelmente faz com que o nosso tempo 
seja de (in) tolerância. Onde convivem, complementar e paradoxalmente, uma 
era de direitos e de respeito ao outro, nunca antes vivida, e uma era de intolerância 
para com o outro, revestida de tolerância desinteressada. A percepção de tais 
elementos eleva o tema da (in) segurança à uma das principais questões de nosso 
tempo, onde a desconfiança se instaurou na trama do tecido social. Todos estão 
em guerra contra todos e a violência atinge patamares incompatíveis com o grau 
de civilidade que pensamos ter atingido. Neste quadro, em destaque, se colocam 
os temores relacionados à delinquência juvenil, que trazem para o debate público 
e político as possibilidades de um futuro inclusivo numa sociedade excludente, 
cujas fronteiras já estão delimitadas e traçadas e as regras de entrada e saída 
são por demais rígidas para serem atendidas por todos que nela querem entrar. 
Neste quadro, situamos o discurso do inimigo que indica o uso dos instrumentos 
penais, como possibilidades de controle das fronteiras. Selecionando aqueles 
que poderão ser descartados e desclassificados para sempre, perdendo não 
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só um lugar social, mas o status de pessoa, a maior conquista da civilização 
moderna. No Brasil, esta seletividade dos usos penais sempre esteve em pauta e 
permeia as discussões sobre as ansiedades culturais profundas de nossas raízes 
históricas, estereotipando e segregando determinadas parcelas da população, 
desde sempre excluídas no universo positivo da cidadania. O que poderemos 
visualizar no caso da Cidade Perfume, onde estes elementos se entrelaçam, 
mostrando uma realidade excludente e segregadora, sobre a qual fazemos um 
recorte, para configurar certo tipo de subjetividade e certo tipo de sociabilidade 
perversamente constituída e entrevista no conflito de adolescentes com a lei.

424. DADOS GERAIS:

Produção de sentidos em adolescentes privados de liberdade

Autor: Joelma Oliveira da Silva 

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UFBA

Área de concentração: Cognição e Representações Sociais

Orientador: Antônio Marcos Chaves

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Adolescentes em conflito com a lei. Privação de liberdade. 
Sentidos. Psicologia Sócio-Histórica.

Resumo:
Este trabalho tem como objetivo a compreensão dos sentidos construídos por 
adolescentes privados de liberdade acerca do ato infracional e da privação de 
liberdade. Para tanto, utiliza como embasamento teórico a Psicologia Sócio-
Histórica. Esta concebe o processo de constituição da subjetividade individual 
numa relação dialética ente o homem e seu contexto sócio-histórico. Através 
do uso de narrativas, foram reconstruídas as trajetórias infracionais de dois 
adolescentes que se encontram privados de liberdade no Estado da Bahia. 
Ao partir de uma perspectiva qualitativa de pesquisa, concebe-se estes dois 
participantes como representativos da condição subjetiva do ser adolescente 
infrator em cumprimento de MSEI. O instrumento de pesquisa é a entrevista 
narrativa. A análise das mesmas resultou em quatro núcleos de significação 
para cada um dos adolescentes. Da narrativa do primeiro adolescente 
foi possível acessar quatro núcleos: as reflexões acerca da experiência de 
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privação de liberdade; a transgressão como contexto organizador da vida; os 
motivos objetivos e subjetivos para a transgressão e as valorações dos atos 
infracionais. Já a análise da narrativa do segundo adolescente, culminou com 
a identificação de outros quatro núcleos: a violência impregnada na história 
de vida; os motivos entendidos como causas para os delitos; a experiência da 
privação de liberdade enquanto medida sócio-educativa; concepções morais 
e éticas em torno das infrações. As histórias narradas revelam as formas como 
os sujeitos de apropriam dos elementos presentes em seus contextos e os re-
significam no processo de construção das subjetividades. A análise dos núcleos 
permitiu identificar que o envolvimento no contexto de transgressão ocorre 
de forma rápida e que os atos infracionais podem se assemelhar às atividades 
laborais lícitas. Quanto aos motivos apresentados para a prática infracional 
pôde-se perceber que variam da necessidade/desejo de objetos materiais para 
os abstratos, como fama e respeito. AMSEI é subjetivada como uma prisão, 
sendo destituída de seu fundamento sócioeducativo. Este processo dá-se, 
principalmente, pelas relações estabelecidas dentro do contexto da instituição. 
Neste caminho, os adolescentes demonstraram estabelecer uma relação de 
descrédito frente ao ECA. Ainda foi possível identificar que estes adolescentes 
estão imersos em contextos nos quais a violência perpassa seus cotidianos e isto 
se agrava quando entram para o “mundo do crime”. Os adolescentes revelam 
que na vida do crime há um conjunto de regras e códigos de conduta que 
servem como referenciais para regular as ações infratoras e avaliar moralmente 
os comportamentos e práticas infracionais entre eles. A instituição de privação 
de liberdade emerge nas narrativas enquanto atravessadas por um cotidiano 
de violências contribuindo para a perpetuação da violência sofrida e infligida 
aos jovens. Diante dos resultados, reafirma-se a relevância de compreensão das 
realidades sociais, nas quais estes adolescentes se encontram. Assim como, a 
necessidade de desenvolver intervenções que assegurem a garantia de direitos 
e o redimensionamento dos projetos de vida dos adolescentes.

425. DADOS GERAIS:

Produção de sentido quanto à dimensão moral da violência 
em jovens

Autor: Marta Vanessa Oliveira de Souza 

Nível: Mestrado

Tema: violência

Instituição: UFBA

Área de concentração: Psicologia Social
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Orientador: Marilena Ristum

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Valores morais, jovens, violência, significados

Resumo:
O presente estudo pretende investigar, a partir dos discursos de jovens, 
como os valores morais estão presentes nas suas decisões diante de conflitos 
que envolvam violência. Além de descrever as decisões dos jovens diante de 
situações simuladas de violência, verificando como os adolescentes justificam 
suas decisões, objetiva-se também identificar os significados sobre a dimensão 
moral da violência, à luz da perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento 
humano. Os participantes da pesquisa foram seis estudantes voluntários jovens 
do ensino médio, de ambos os sexos, três de cada escola. Utilizamos três cenas 
escritas envolvendo situação de violência e um dilema moral; e um roteiro de 
entrevista semi-estruturada composto por questões formuladas a partir dos 
objetivos da pesquisa. Os dados foram organizados com base na análise de 
conteúdo de Bardin, categorizados, foram interpretados dentro do modelo 
teórico da psicologia histórico-cultural. A partir dos relatos dos jovens, analisamos 
e discutimos os resultados, em que emergiram eixos temáticos e categorias que 
foram analisadas. No eixo temático de valores morais, emergiram três categorias: 
amizade, justiça e respeito; em julgamentos morais, dois posicionamentos foram 
encontrados, que chamamos de maniqueísta e relativista; do eixo de afetos 
morais, emergiram três sentimentos morais que foram analisados: indignação, 
vergonha e amor, assim com um sentimento não-moral de vingança; por último, 
analisamos os comportamentos morais para o uso ou não uso da violência. Os 
adolescentes tomaram diferentes posicionamentos dependendo da situação 
analisada, embora mantivessem seus valores morais. 

426. DADOS GERAIS:

Adolescer em ambientes socialmente adversos: duas 
itinerâncias de resiliência

Autor: Maria das Graças de Carvalho Henriques Áspera 

Nível: Mestrado

Tema: violência

Instituição: UFBA

Área de concentração: Psicologia do Desenvolvimento
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Orientador: Sônia Maria Rocha Sampaio

Ano da defesa: 2007 

Palavras-chave: risco, proteção, resiliência e ambientes socialmente 
adversos

Resumo:
Este trabalho se insere na discussão contemporânea da crescente participação 
de adolescentes em episódios de violência urbana, com o objetivo de 
compreender como outros adolescentes, vivendo em ambientes socialmente 
adversos, manejam fatores de risco e de proteção, de modo a construir 
itinerâncias resilientes. O presente estudo privilegiou a escuta de dois desses 
adolescentes, considerando os ambientes que servem de contexto ao seu 
desenvolvimento, suas interações nos ambientes e as interconexões entre eles, 
de acordo com a abordagem ecológica do desenvolvimento (Brofenbrenner, 
1995). Essas interações foram compreendidas na perspectiva das redes de 
significação, implicando a mútua constituição entre o sujeito e os outros 
significantes em contextos social e culturalmente organizados (Rosseti-Ferreira, 
Amorim & Silva, 2004). A resiliência foi entendida como a capacidade do sujeito 
para, em determinados momentos e de acordo com as circunstâncias, lidar com 
as adversidades, não sucumbindo a elas (Cyrulnik, 2004). Trata-se de um estudo 
de caráter descritivo e exploratório, abordado de forma qualitativa, tendo como 
dispositivo a entrevista compreensiva (Kaufmann, 1996) e o estudo de caso 
como estratégia de investigação. Participaram dois adolescentes moradores de 
uma comunidade caracterizada por elevados índices de pobreza e violência, 
intenso tráfico de drogas, infra-estrutura precária e deficiência de equipamentos 
públicos de cultura e lazer. A análise foi feita com base em doze eixos temáticos 
em torno dos quais os dados foram categorizados. Os adolescentes destacaram 
como fatores de risco mais marcantes no contexto, a violência de policiais e 
de moradores envolvidos com o crime, além das precárias condições de infra-
estrutura comunitária. Identificaram como elementos da rede de proteção os 
seguintes suportes: a família, os amigos afinados com seu modo de pensar e 
agir, uma liderança comunitária atuante, a escola, um programa social inclusivo. 
Os atributos individuais como autoestima, autoconfiança, determinação, bom 
humor; a postura de uma atitude positiva diante da vida; a crença em um projeto 
de vida e a capacidade de ressignificar experiências adversas aparecem como os 
principais modos de enfrentamento dos quais os adolescentes lançam mão para 
desenvolverem itinerâncias resilientes.
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427. DADOS GERAIS: 

Meninas em Conflito Com a Lei e Com a Esperança: Estrelas 
Sem Guia

Autor: Luciana de Oliveira Hulle

Nível: Mestrado

Tema: Violência 

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Cristina Smith Menandro

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: não encontrado

Resumo:
Esta pesquisa investigou experiências vividas por adolescentes do sexo feminino 
que cumprem medidas de internação provisória ou de privação de liberdade 
em estabelecimento educacional, em acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Objetivou-se conhecer as trajetórias de vida dessas meninas, suas 
vivências na instituição, os relacionamentos interpessoais, os significados que 
atribuem à institucionalização, as motivações para entrada na criminalidade e 
suas perspectivas de futuro. Participaram da pesquisa 6 adolescentes internas 
no CAJE - DF (Centro de Atendimento Juvenil Especializado), com idades de 15 a 
19 anos. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais com 
roteiro semi-estruturado. Os dados obtidos foram analisados em seu conteúdo 
e transformados em narrativas individuais para posterior tratamento integrado. 
Como resultados principais, observamos que as adolescentes investigadas são 
meninas de origem pobre, mas sem história de privação econômica extrema, 
quase todas com histórias de abandono de estudos. Os relatos trazem com 
frequência a informação sobre o envolvimento com drogas. A avaliação que 
fazem da instituição é ambígua, e têm poucas expectativas em relação a efeitos 
positivos da internação. Ao mesmo tempo em que se sentem discriminadas 
por parte da sociedade, assumem visões preconceituosas em relação às outras 
internas. Em sua maior parte, atribuem a responsabilidade pelos atos infracionais 
cometidos a fatores externos e a outras pessoas. Também são motivadas 
pelo consumo, pela possibilidade de poder resultante do ato infracional, pela 
admiração pelo comportamento masculino e muitas vezes inserem-se na 
prática de infrações em prol de relacionamentos amorosos. Esperam por uma 
intervenção alheia para que possam mudar de vida. Apresentam planos de 
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futuro abstratos e genéricos e tem pouca esperança de que ocorram mudanças 
nas suas trajetórias de vida. Este estudo poderá servir de subsídio para futuras 
pesquisas que visem construir métodos adequados de prevenção à delinquência 
e re-educação de adolescentes do sexo feminino.

428. DADOS GERAIS: 

A Violência Intrafamiliar Contra Crianças e Adolescentes e 
sua Superação a partir do Acionamento de Rede de Apoio 
Social e Afetiva. 

Autor: Margaret Olinda de Souza Carvalho e Lira 

Nível: Mestrado

Tema: violência

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Edinete Maria Rosa

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: violência intrafamiliar; criança e adolescente; resiliência; 
rede de apoio social e afetiva.

Resumo:
A presente investigação tem como objetivo principal, compreender o processo 
de superação de famílias envolvidas em episódios de violência intrafamiliar, 
contra seus filhos. Explora opiniões de autores acerca da importância da rede 
de apoio social e afetivo, na superação da violência, praticada por pais contra 
seus filhos. Apresenta resultados referentes a famílias residentes em Petrolina- 
PE, atendidas pelo Conselho Tutelar. Os dados foram coletados através de 
análise documental e estudo de caso. Os relatos das entrevistas foram tratados 
por análise de conteúdo de Bardin. Expressar como a violência ocorreu em 
cada família representou uma dificuldade para os participantes, existindo uma 
tendência dos autores em não admitir o fato. Encontrar uma motivação, que 
justificasse a prática de algum tipo de violência contra os filhos esteve presente 
nas falas dos entrevistados. Nas narrativas dos denunciantes, observou-se uma 
tendência em acusar o autor das agressões. A boa qualidade de atendimento do 
Conselho Tutelar foi referida pela maioria dos entrevistados, contudo, quanto 
aos serviços de apoio às famílias, percebeu-se uma desarticulação entre eles, 
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refletindo na dificuldade de respostas às demandas geradas. A importância 
da participação da rede afetiva é mencionada como o principal mecanismo 
de proteção de que dispõem. Apontam como desafios na superação dos 
episódios vivenciados, as dificuldades de relacionamento entre autor e vitima e 
a falta de acompanhamento do Conselho Tutelar. Pretende-se contribuir para a 
efetivação dos direitos da criança e do adolescente, fornecendo elementos para 
a estruturação de redes de combate à violência intrafamiliar, e capacitação dos 
seus profissionais.

429. DADOS GERAIS: 

Sofrimento e Resiliência: O Impacto do Abuso Sexual na 
Saúde de Jovens Mulheres Vitimadas em Manaus.

Autor: Rosimeire de Cavalho Martins

Nível: Doutorado

Tema: Violência 

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Jussara Farias Fardin e Lídio de Souza

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: violência sexual; saúde; resiliência; adolescentes em 
situação de risco; representação social.

Resumo:
Esta pesquisa objetivou investigar o impacto do abuso sexual na saúde de 
mulheres vitimizadas na cidade de Manaus, bem como as representações 
sociais de abuso, agressor e mãe. Foram entrevistadas dezoito mulheres 
vitimadas sexualmente, sendo doze vítimas de abuso extrafamiliar e seis de 
abuso intrafamiliar. Na primeira parte do protocolo de entrevistas procuramos 
coletar informações sócio-demográficas das participantes e na segunda parte 
solicitamos que falasse livremente sobre o ocorrido. Os dados das entrevistas 
foram analisados através da utilização da técnica de analise de conteúdo 
temática. Verificamos que para 50% das mulheres os efeitos negativos da 
ocorrência na saúde permaneciam, mesmo após a passagem de um ano do 
ocorrido, dificultando seus relacionamentos sexuais, sociais e familiares. Nestes 
casos observamos que elas não puderam contar com o apoio de familiares, 
da mãe ou de profissionais. Nos outros 50%, identificamos uma crescente 
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mobilização para superar o estresse e superar a vida, e que o apoio social e 
familiar, bem como o serviço de apoio psicológico atuam como facilitadores no 
processo individual de enfrentamento dos efeitos adversos da violência sofrida. 
As mulheres representam o abuso sexual como um ato de violência extrema, 
enfatizando principalmente a força física e a violência do abusador. Identificamos 
ambiguidade no grupo de mulheres que sofreram abuso intrafamiliar, visto que 
parte das mulheres o percebeu como não violento. As representações sociais 
sobre o abusador se referem a um homem que possui autoridade, poder 
e força, é sempre mais velho, violento e não se preocupa com a vontade das 
mulheres vitimadas, verificando-se também ambiguidade visto que o abusador 
foi percebido nesse grupo como alguém “amigo” nas representações do grupo 
que sofreu violência sexual intrafamiliar. A mãe é representada pela maior parte 
das entrevistadas como “Mãe Ruim”, caracterizada como aquela que é insensível, 
negligente e pouco confortadora, com a qual mantêm relações conflituosas. A 
“Boa Mãe” foi referida por poucas entrevistadas indicando que o relacionamento 
entre elas era menos conflituoso. Concluímos que a dor genuína exteriorizada 
nos discursos das mulheres vitimadas, através da explicação de uma diversidade 
de transtornos físicos e psicológicos e de representações composta por 
elementos predominantemente negativos, denuncia uma realidade social 
vergonhosa e tolerante com as violências sexuais praticadas contra mulheres, 
adolescentes e crianças. Embora tenhamos identificado que uma parte das 
mulheres é resiliente e procura superar os efeitos perversos da ocorrência, 
entendemos que muito tem que ser feito para que, conhecendo os efeitos que 
este tipo de violência pode provocar, sejam adotadas medidas preventivas e de 
assistência consonantes com os direitos das cidadãs brasileiras.

430. DADOS GERAIS:

Bem estar subjetivo e dinâmica familiar após julgamentos 
de abuso sexual

Autor: Ana Maria Franchi Pincolini

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UFRGS 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cláudio Simon Hutz

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Abuso sexual; família; justiça; bem estar subjetivo.
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Resumo:
Essa dissertação investigou o abuso sexual através de 4 estudos empíricos. No 
primeiro, realizou-se um levantamento de denúncias e sentenças judiciais que 
permitiu caracterizar o abuso e comparar abusadores adultos e adolescentes. 
O segundo investigou a satisfação com o processo judicial e as concepções de 
justiça de 12 responsáveis e apontou a inadequação do modelo estritamente 
punitivo adotado pelo Estado. O terceiro descreveu a dinâmica familiar e o 
contexto de descoberta/revelação do abuso, conforme percebido por 5 mães 
de vítimas, e revelou famílias de características patriarcais, com violência 
sexual acompanhada de violência doméstica. O quarto estudo investigou 
o bem estar de vítimas, irmãos e responsáveis em 10 famílias, revelando que 
crianças/adolescentes apresentam maiores níveis de bem estar em famílias 
monoparentais e cuja sentença no processo judicial foi absolutória.

431. DADOS GERAIS:

“Nem Anjos, Nem Demônios...” Adolescentes Autores de 
Homicídio: Contexto do Delito e Representações Sociais 
sobre a Vida Humana.

Autor: Alexandre Cardoso Aranzedo

Nível: Mestrado

Tema: violência

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lídio de Souza

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: adolescentes, ato infracional, representações sociais.

Resumo:
Em virtude de sua complexidade e relevância científica, a violência tem sido 
objeto de diversos estudos na contemporaneidade. A literatura aponta que 
adolescentes têm sido mais vítimas de homicídio do que autores de delito. 
Entretanto, é a participação de adolescentes em atos infracionais que tem 
demandado maior interesse da sociedade brasileira. O objetivo deste estudo é 
compreender, a partir da perspectiva dos autores de homicídio, o contexto do 
delito e as representações sociais sobre a vida humana, por meio da realização de 
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entrevistas junto a 16 adolescentes que cumpriram medida sócio-educativa na 
Unidade de Intervenção Sócio-Educativa (UNIS), localizada em Cariacica, ES. As 
entrevistas abordaram os seguintes temas: dados sócio-demográficos; cotidiano 
dos adolescentes antes da internação; contexto do homicídio, representações 
sociais sobre a vida humana; significados sobre a morte; reflexões sobre o 
que fariam se voltassem no tempo; perspectivas de futuro; e um espaço para 
manifestação livre de ideias que não tenham sido abordada na entrevista. Entre 
os principais resultados, se observa que a maioria dos homicídios foi cometida 
em locais públicos, com a presença de cúmplices, contra pessoas conhecidas, 
com armas de foco e sem consumo de drogas. Entre as motivações alegadas, se 
encontram: a ameaça de morte por parte da vítima, a defesa da honra; a infração 
à lei do crime; e crime de mando. Na ocasião do delito, a maioria dos adolescentes 
morava com o pai e/ou a mãe, tinha frequentado a escola, trabalhado e não tinha 
cometido outro ato infracional. Sobre a internação, se constata uma avaliação 
bastante negativa. Metade dos entrevistados expressou arrependimento por 
ter cometido o delito ou mudaria de vida, nas perspectivas de futuro indicadas 
pelos adolescentes, prevalece o desejo de trabalhar e constituir família, mas 
também o medo de morrer por terem praticado homicídio. Na análise das 
representações sociais, a partir do valor atribuído pelos adolescentes à vida 
humana, se verificou uma avaliação positiva de pessoas familiares (mãe, pai 
irmãos, etc.); e uma avaliação negativa de estupradores, políticos, policiais, 
homossexuais. Conclui-se que, para a maioria dos participantes, o homicídio foi 
uma ocorrência circunstancial em suas vidas, visto que não tinham envolvimento 
anterior com atos infracionais. O delito foi cometido visando solucionar sérios 
conflitos cotidianos que, em muitos casos, consideram em ameaças á vida, mas 
os adolescentes informaram que não pretendiam continuar a cometê-los.

432. DADOS GERAIS:

Bullying: auto-estima e diferenças de gênero

Autor: Cláudia de Moraes Bandeira

Nível: Mestrado

Tema: Violência 

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Cláudio Simon Hutz

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Bullying; Auto-Estima; Diferenças de gênero
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Resumo:
O presente estudo teve por objetivo pesquisar a ocorrência de bullying em 
adolescentes de três escolas, públicas e privadas, da cidade de Porto Alegre, RS. 
Investigou os tipos mais utilizados de bullying e a frequência com que ocorrem. 
Objetivou, também, verificar se existe diferença na auto-estima de adolescentes 
envolvidos no bullying, enquanto vítimas, agressores, vítimas/agressores e 
testemunhas, por sexo. A amostra foi composta por 465 adolescentes, de ambos 
os sexos, estudantes de quartas a oitavas séries do ensino fundamental. Dentre 
estas crianças, 52,7% pertenciam ao sexo masculino e a idade dos participantes 
variou entre nove e dezoito anos (M= 13,4 anos; dp = 1,47). Os instrumentos 
utilizados foram um questionário sobre bullying, com 15 questões de múltipla 
escolha e a Escala de Auto-Estima de Rosenberg. Os dados foram coletados de 
forma coletiva nas escolas, após autorização das mesmas e consentimento dos 
adolescentes e pais. Os resultados mostraram que 67,5% foram vítimas, 54,7% 
foram agressores, 43,6% foram vítimas/agressores e 83,9% foram testemunhas 
de bullying. Uma ANOVA apontou uma interação entre sexo e papéis de bullying 
em relação à auto-estima. Testes Post Hoc demonstraram que meninos no grupo 
de vítimas/agressores apresentaram média superior de auto-estima em relação 
às meninas. Verificou-se que meninos no grupo de testemunhas apresentaram 
maior média de auto-estima que no grupo das vítimas. Verificou-se que as 
meninas no grupo de agressoras apresentaram média mais alta que o grupo das 
vítimas/agressoras. Concluiu-se que o bullying é um fenômeno de ocorrência 
muito comum e que apresenta diferentes implicações na auto-estima das 
meninas e dos meninos envolvidos em diferentes papéis. Novos estudos para 
esclarecer algumas dessas questões são propostos.

433. DADOS GERAIS:

Adolescentes em conflito com a lei: percepções sobre 
família, ato infracional e medida socioeducativa

Autor: Fernanda Ludke Nardi

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UFRGS 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Débora Dell´Aglio

Ano da defesa: 2010
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Palavras-chave: adolescente em conflito com a lei, família, medida sócio-
educativa, ato infracional.

Resumo:
Este estudo investigou as percepções de adolescentes autores de ato infracional 
sobre sua própria família, o ato infracional cometido e a medida socioeducativa. 
Foram realizados estudos de caso com três adolescentes, do sexo masculino, 
com idades entre 15 e 18 anos, que cumpriam medidas socioeducativas em 
meio aberto. Os instrumentos utilizados foram uma entrevista semiestruturada, 
o genograma e o Family System Test (FAST). Foram feitas análises individuais 
de cada caso e uma discussão integrada, enfocando os contextos de 
desenvolvimento e a infração juvenil. Foram identificados os fatores de proteção 
e de risco presentes nos contextos nos quais os jovens estavam inseridos, sendo 
que as práticas educativas parentais foram percebidas como fator de risco no 
desenvolvimento destes jovens, enquanto que a medida socioeducativa foi 
percebida como um importante fator de proteção. Destaca-se a importância 
de estudos que investiguem os fatores individuais e ambientais envolvidos na 
problemática da infração juvenil, para que possam ser propostos programas de 
prevenção e intervenção adequados.

434. DADOS GERAIS:

Exploração Sexual, Prostituição e Trabalho: Um Estudo 
Sobre Fatores de Risco e Proteção Contra Jovens

Autor: Luciana Dutra Thomé

Nível: Mestrado

Tema: Violência 

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sílvia Koller

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: juventude brasileira, trabalho, fatores de risco e proteção, 
exploração sexual.
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Resumo:
A presente dissertação teve como objetivo investigar aspectos relacionados à 
juventude brasileira e trabalho através da identificação de fatores de proteção e 
de risco em dois estudos independentes. Os referenciais teóricos da Abordagem 
Bioecológica do Desenvolvimento Humano e da Psicologia do Trabalho 
embasaram estes estudos. O Estudo I teve como foco a exploração sexual 
como trabalho. O objetivo foi investigar o caso de uma menina de 14 anos, em 
situação de exploração sexual comercial, que informava ser esta a sua atividade 
laboral. Utilizou-se um delineamento de estudo de caso único. Constatou-se 
que a jovem percebia a atividade como um trabalho que lhe proporcionava 
autonomia, subsistência e sobrevivência. O Estudo II teve como foco a 
comparação das características de jovens trabalhadores e não trabalhadores. 
Seu objetivo foi investigar aspectos relacionados ao mundo do trabalho na vida 
de jovens brasileiros de nível sócio econômico baixo. Foi realizado um recorte 
transversal de uma pesquisa de caráter exploratório descritivo sobre Fatores 
de Risco e Proteção da Juventude Brasileira, realizada em sete cidades do país. 
Participam 7425 jovens, com idade entre 14 a 24 anos (m = 16,19; SD = 1,821), de 
ambos os sexos (masculino, n = 3397, 45,8%; feminino n = 4014, 54,2%) e nível 
sócio econômico baixo. Foi utilizado um questionário para levantamento de 
fatores de risco e proteção. Para análise dos dados, foram realizadas estatísticas 
descritivas, qui-quadrado e teste t de Student, comparando um grupo de jovens 
trabalhadores e um grupo de jovens não trabalhadores. Algumas constatações 
revelaram que, apesar de haver um número relativamente elevado de jovens 
trabalhando, a remuneração desta mão de obra foi considerada baixa, sendo que 
47,9% trabalham entre cindo e oito horas diárias. Além disso, o fato de trabalhar 
na juventude mostrou-se relacionado ao número de reprovações. Os resultados 
indicaram que, quanto maior o nível educacional dos pais, menor o percentual 
de jovens trabalhando. Jovens não trabalhadores apresentaram média de 
escolaridade superior e estudam prioritariamente nos turnos da manhã e da 
tarde em relação aos jovens trabalhadores, cujo turno escolar concentra-se à 
noite. Jovens trabalhadores registraram auxiliar na renda doméstica, enquanto 
os jovens não trabalhadores registraram contar com o apoio financeiro familiar. 
Jovens trabalhadores apresentaram um percentual maior de uso de todas as 
drogas, maior risco de suicídio em relação aos jovens não trabalhadores. Além 
disso, a exposição à violência doméstica e na comunidade foi superior no caso 
dos jovens trabalhadores. O Estudo I e o Estudo II revelaram os efeitos negativos 
do trabalho sobre a saúde dos jovens trabalhadores, somado às dificuldades de 
administrar a competição que se estabeleceu entre o trabalho e outras tarefas. O 
trabalho juvenil pode ser considerado um fator de risco, principalmente quando 
as condições laborais não se dão de forma adequada e protegida.
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435. DADOS GERAIS:

Contextos ecológicos de promoção de resilência para jovens 
em situação de vulnerabilidade

Autor: Michele Polleto

Nível: Mestrado

Tema: Violência 

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sílvia Koller

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: fator de proteção, fator de risco, resiliência, família, 
instituição.

Resumo:
Este estudo visou a investigar fatores de risco e de proteção em crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoal. Participantes 
que vivem com suas famílias e vão à escola e que foram definidos a priori 
como membros da amostra, devido à situação de pobreza, foram comparadas 
àqueles que vivem em abrigos. Como fatores de risco foram avaliados 
eventos estressores, afeto negativo e depressão. Como fatores de proteção 
foram avaliados satisfação de vida e afeto positivo. 297 participantes, de sete 
a 16 anos, de ambos os sexos foram distribuídos em dois grupos: G1, 142 
crianças que vivem com sua família e G2, 155 que moram em instituições. 
Foram submetidos à entrevista estruturada, e a inventários de eventos 
estressores na infância e na adolescência, e de depressão infantil, e escalas 
de afeto positivo e negativo e multidimensional de satisfação de vida. Os 
resultados confirmaram que em relação aos contextos de desenvolvimento, 
as crianças institucionalizadas (p<0,001) têm mais eventos estressores, 
afeto negativo e depressão, e isso as coloca em uma situação de maior 
vulnerabilidade. No entanto, as crianças institucionalizadas não diferenciam 
das crianças que vivem com a família no nível de satisfação de vida e de 
afeto positivo (p>0,05). Entre os sexos, apenas no afeto negativo, as meninas 
apresentaram escores mais altos que os meninos (p<0,05). Não há diferenças 
entre os sexos em diversos aspectos investigados, entre eles: afeto positivo, 
depressão, satisfação de vida e no número de eventos estressores vividos 
(p>0,05). Os dados deste estudo revelaram ainda que o afeto negativo, o 
afeto positivo, a frequência de eventos estressores e o índice de depressão 



VIO
LÊN

CIA

536

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

se mostraram preditores para a satisfação de vida. Apesar das adversidades 
vividas foi possível identificar processos de resiliência, porque se verificaram 
atitudes de enfrentamento e tentativas de superação das situações adversas.

436. DADOS GERAIS: 

Exploração sexual comercial e prostituição: um estudo 
de fatores de risco e proteção com mulheres adultas e 
adolescentes

Autor: Monise Gomes Serpa

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sílvia Koller

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: exploração sexual, prostituição, fatores de risco e proteção.

Resumo:
O objetivo desse estudo foi identificar os fatores de risco e proteção em mulheres 
adolescentes e adultas em situação de exploração sexual e prostituição, 
analisando os contextos nos quais estão inseridas. No estudo I participaram 
três adolescentes com idade entre 13 e 17 anos, atendidas numa instituição. 
Foram utilizados o método da inserção ecológica e entrevista semi-estruturada. 
No estudo II foram entrevistadas três mulheres adultas com idade entre 29 e 
30 anos, atendidas numa instituição. Nos dois estudos foram encontrados 
fatores de risco e proteção no contexto familiar, nas relações afetivo-sexuais, 
na escola, nas instituições de atendimento, na relação com os clientes e no 
envolvimento com a prática da exploração sexual e da prostituição. Os estudos 
mostraram a importância de considerar as diferenças e semelhanças nas fases 
desenvolvimentais estudadas; a relevância do contexto familiar; das estratégias 
para identificação da exploração sexual e de serviços de atendimento específicos 
para essa realidade.
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437. DADOS GERAIS:

Trajetórias de Vida de Crianças e Adolescentes em Situação 
de Vulnerabilidade Social: Entre o Risco e a Proteção

Autor: Normanda Araújo de Moraes

Nível: Doutorado

Tema: Violência

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sílvia Koller

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: fatores de risco, fatores de proteção, ajustamento, crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade, crianças e adolescentes em 
situação de rua.

Resumo:
A presente tese buscou caracterizar diferentes perfis de trajetórias de vida de 
crianças e adolescentes (11-18 anos) que vivem em situação de vulnerabilidade 
social (um grupo em situação de rua - G1 e um grupo que vive com sua família - 
G2). No Estudo I, G1 e G2 (N = 98) foram caracterizados quanto ao risco (eventos 
estressores), proteção (rede de apoio social e afetiva) e ajustamento (sintomas 
físicos, uso de drogas, comportamento sexual de risco, comportamento suicida, 
afeto positivo e afeto negativo) e análises comparativas entre os grupos foram 
realizadas. A associação dos eventos estressores e da rede de apoio social com o 
mau ajustamento foi testada, assim como o efeito moderador da rede de apoio. 
No Estudo II, realizaram-se estudos de casos múltiplos acerca dos perfis dos 
quatro participantes que obtiveram os piores e melhores escores de ajustamento 
no Estudo I. O Estudo III apresentou a visão que técnicas da rede de assistência 
possuíam acerca de aspectos relevantes da trajetória de vida dos participantes 
do estudo II. O Estudo I mostrou que G1 apresentou maior número de eventos 
estressores e piores indicadores de ajustamento (à exceção da variável afeto 
positivo) que G2. Apenas o número de eventos estressores esteve associado 
ao mau ajustamento e o fator de proximidade na família funcionou como fator 
de proteção (buffer). O Estudo II mostrou diferentes perfis de ajustamento, os 
quais se diferiam no número de eventos estressores, indicador de ajustamento 
e grau de vinculação familiar, com a escola, com a rua e com a instituição. O 
Estudo III mostrou características comuns à trajetória dos quatro adolescentes, 
sobretudo com relação à dinâmica familiar e ao papel da rede de apoio. Os 
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resultados sugerem: a ideia de um continuum de vulnerabilidade social; a 
noção de vinculação processual com a rua e de diferentes perfis e trajetórias 
de vinculação com a rua; e a necessidade de que maior visibilidade seja dada 
para a infância/adolescência que vive diferentes situações de vulnerabilidade 
social, não apenas a situação de rua. Por fim, são discutidas as características de 
medidas preventivas que sejam anteriores à vinda para a rua e de medidas que 
atendam crianças e adolescentes que já estão na rua.

438. DADOS GERAIS: 

A psicanálise e o ato criminoso: causa e responsabilidade 
para os crimes, agressões e violência na clínica psicanalítica 
contemporânea

Autor: Maria José Gontijo Salum

Nível: Doutorado

Tema: Violência

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Teoria psicanalítica

Orientador: Tânia Coelho dos Santos

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: agressividade; ato criminoso; responsabilidade; violência

Resumo:
Estudo dos atos de violência e agressividade encontrados na clínica com 
infratores. Problematizou-se o estatuto desses atos, considerando a queda, na 
contemporaneidade, dos semblantes tradicionais que ordenavam o mundo: 
a lei para o direito e o complexo de Édipo, para a psicanálise. Considerou-se 
que o contexto social de nossa civilização pode acarretar em mudanças para 
a configuração do ato de violência como ato criminoso, o que acarretaria em 
dificuldades para a responsabilização do infrator diante do Outro e da lei. Partiu-
se da hipótese de que as atuações violentas na atualidade se constituem em 
modos de respostas frente às manifestações de um não tratamento da violência 
pulsional, que é estrutural, pelos dispositivos e semblantes tradicionais. Através 
da atualização teórica e clínica do texto lacaniano sobre a criminologia, passando 
pelos conceitos de passagem ao ato e acting-out, foi possível concluir que o 
real da violência, quando desarticulado dos registros imaginário e simbólico 
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tem como consequência o retorno de uma violência em ato que se caracteriza, 
prioritariamente, pela ruptura, em detrimento da transgressão e da delinquência; 
mesmo nos casos considerados como jovens infratores pelo direito.

439. DADOS GERAIS:

A Clínica Psicanalítica do Ato Infracional - Os impasses da 
sexuação na adolescência

Autor: Christiane da Mota Zeitoune

Nível: Doutorado

Tema: Violência

Instituição: UFRJ

Área de concentração: Teoria psicanalítica

Orientador: Tânia Coelho dos Santos

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: adolescência; ato infracional; psicanálise; responsabilidade

Resumo:
Esta tese discute, a partir do atendimento a adolescentes autores de ato 
infracional e em cumprimento de medida socioeducativa, a possibilidade de 
fazer operar o discurso psicanalítico nesse campo onde predomina o discurso 
jurídico, correcional e repressivo. Como promover uma mudança subjetiva 
nesses jovens capturados pela pobreza e pela fragilidade dos laços sociais? A 
que esse ato infracional vem responder? Os atendimentos ao adolescente e 
às suas famílias demonstram que o envolvimento desses jovens com os atos 
infracionais não se deve à pobreza, ao desemprego ou à necessidade de dinheiro, 
mas apontam para o impasse do sujeito com a castração. O afrouxamento dos 
laços familiares e o empuxo ao consumo, que caracteriza a nossa civilização 
contemporânea, fazem com que os adolescentes tenham mais dificuldades de 
subjetivar a lei, inscrever a castração e, consequentemente, se embaracem ao ter 
que assumir uma posição sexuada. Percorremos os textos de Freud e Lacan para 
demonstrar que o envolvimento do adolescente no ato infracional evidencia 
o embaraço que o sujeito experimenta ao ter que tomar posse do atributo 
fálico. Na relação com o Outro, no lugar de fazer um sintoma, o adolescente faz 
um ato. Não pensa, atua. O ato é uma resposta que exclui o sujeito, mas que 
produz consequências. É a partir da consequência do ato que o analista irá 
operar, buscando produzir uma resposta subjetiva. Para isto, é necessário elevar 
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o ato, tipificado como crime, à categoria da responsabilidade e da verdade do 
sujeito. Através do atendimento individual ao adolescente em cumprimento de 
medida socioeducativa e da prática da «Conversação» com as famílias, com os 
profissionais e com os adolescentes encontramos formas de dar tratamento ao 
gozo e estratégias para dar conta do mal-estar que se apresenta neste trabalho.

440. DADOS GERAIS:

Violência doméstica contra adolescentes: o olhar dos 
Educadores Sociais 

Autor: Talita Carlos Maia Amorim

Nível: Mestrado

Tema: violência

Instituição: UFRN 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Herculano Ricardo Campos

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Violência Doméstica, Adolescentes, Educadores Sociais, 
Políticas Públicas.

Resumo:
A Violência Doméstica, como uma expressão particular da violência contra 
adolescentes, constitui fenômeno historicamente construído a partir das 
relações de poder que perpassam o gênero, a etnia e a classe social, demandando 
atenção diferenciada. A classificação em uma vala comum do que se entendia 
por criança e por adolescente sob as doutrinas do direito do menor e da situação 
irregular resultou, em geral, na elaboração, para o público adolescente, de 
políticas e de ações fragilizadas e ineficientes no tocante à violência doméstica. 
Não obstante o Estatuto da Criança e do Adolescente definir com clareza o que 
se entende por criança e por adolescente, romper com as doutrinas menoristas 
e adotar a doutrina da proteção integral, ainda se constata pouca orientação 
para as ações e políticas públicas voltadas ao tema. Tal deficiência contribui para 
caracterizar a atual prática dos educadores sociais com a violência doméstica, 
marcada pela ausência de formação específica; por inadequadas condições de 
trabalho; pela falta de preparo da rede de atendimento. Assim, com o objetivo de 
iniciar a discussão a respeito de elementos que compõem a prática voltada para 
essa problemática, o presente estudo se propõe a problematizar a concepção 
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detida pelos educadores sociais que atuam na rede pública de Assistência Social 
da cidade do Natal/RN, a respeito da temática da violência doméstica contra 
adolescentes, atentando para itens como sua inserção profissional, sua formação 
e suas condições de trabalho. Adota-se como referências norteadoras a reflexão 
calcada na Pedagogia Problematizadora, de Paulo Freire, e na perspectiva 
sócio-histórica. O procedimento metodológico, de natureza quali-quantitativa, 
constituiu-se de levantamento censitário e caracterização psicossocial dos 
educadores junto às Secretarias Municipal e Estadual de Assistência; da 
aplicação de questionário aos educadores, composto por questões abertas 
e fechadas; e da observação e registro em diário de campo das atividades de 
trabalho deles. Dos 111 profissionais da rede, 64 responderam ao questionário, 
o que representa mais de 50% do total. A caracterização psicossocial apresenta 
dados como a predominância de uma baixa renda familiar e de profissionais 
do sexo feminino; a observação permitiu identificar que o fazer profissional não 
tem um parâmetro técnico, sendo as atividades realizadas de acordo com as 
representações de cada profissional a respeito do trabalho, da problemática e dos 
adolescentes envolvidos, revelando uma perspectiva individual de ação. E uma 
análise preliminar das respostas ao questionário apontou que tais profissionais 
são submetidos a precárias condições de trabalho, bem como se percebe um 
relativo desconhecimento acerca da rede de atendimento aos adolescentes em 
situação de risco e do ECA, tudo isso resultando em concepções marginalizantes, 
restritas e deturpadas a respeito da violência doméstica contra adolescentes.

441. DADOS GERAIS:

O adolescente em conflito com a lei e a escola: criminalização 
e inclusão perversa

Autor: Ana Vládia Holanda Cruz

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UFRN

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Herculano Ricardo Campos

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: adolescência, conflito com a lei, escola, criminalização, 
método histórico dialético
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Resumo:
O presente estudo trata de uma investigação que visa identificar a relação 
entre adolescentes em conflito com a lei, cumprindo medida socioeducativa 
de liberdade assistida, e a escola. Foi desenvolvido no Programa de Liberdade 
Assistida Comunitária da Pastoral do Menor de Fortaleza – CE -, e dele 
participaram 21 adolescentes, oito técnicos do Programa, três membros do 
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, cinco professores e 
oito diretores e coordenadores das escolas frequentadas pelos adolescentes, 
nos bairros Pirambu, Tancredo Neves, Jardim Iracema e Bom Jardim. Busca-se, 
fundamentados no método histórico e dialético, caracterizar os adolescentes 
estudados enquanto pessoas que têm uma inserção particular na estrutura 
social do capitalismo neoliberal, em que sua adolescência se encontra sujeita 
aos apelos de consumo, aos limites em face deles, e às formas perversas de 
inserção no sistema, como a criminalização, a segregação e a marginalização. 
Revela-se que a escola da qual participam reproduz tais condições de inserção, 
as quais ao mesmo tempo se constituem elementos de identidade por meio dos 
quais os jovens são caracterizados.

442. DADOS GERAIS:

Exploração sexual comercial de crianças e adolescentes: o 
estado da arte nas produções acadêmicas em psicologia 

Autor: Leonardo Cavalcante de Araújo Mello

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UFRN 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Rosângela Francischini

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Exploração sexual comercial; Crianças e adolescentes; 
Estado da arte; Pesquisa qualitativa; Produção do conhecimento

Resumo:
A Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes (ESCCA) é um 
fenômeno que vem tendo prioridade nas agendas de políticas públicas de 
muitos governos democráticos dos países ocidentais e setores da sociedade 
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civil, além de se constituir em objeto de estudos em diferentes áreas de 
conhecimento. A Psicologia figura-se dentre essas áreas e é considerada 
uma das referências na construção de conhecimento e de ações para 
enfrentamento do fenômeno. Contudo, as bases epistemológicas da ciência 
psicológica são bastante diversas, e logo, diversos são seus discursos, 
saberes produzidos e formas de se conceber o homem e o mundo. Tal fato 
é evidente nas publicações da psicologia que tratam da ESCCA. Assim, este 
trabalho tem por objetivo realizar um “estado da arte” das produções em 
psicologia no Brasil (em programas de pós-graduação – através de teses e 
dissertações - e periódicos da área) sobre a Exploração Sexual Comercial 
de Crianças e Adolescentes. Mais especificamente se buscará evidenciar (a) 
que concepções de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes 
os autores elencam, (b) o que visam as pesquisas e produções, (c) como 
são justificadas as pesquisas e temáticas, e (d) a que abordagens teóricas 
os autores se filiam e que possibilidades metodológicas recorrem para 
o alcance do(s) objetivo(s) proposto(s) em seus trabalhos. Para tanto, foi 
realizado um levantamento nos principais sites indexadores (por exemplo, 
BVS-Psi, periódicos Capes, Bancos de teses e dissertações de bibliotecas 
universitárias) do material, referente ao período de 1990 a 2007. Por meio 
de pesquisas nesses sites, foi construído um banco de dados, comportando 
informações referentes aos trabalhos buscados a partir de descritores 
específicos para estudos na área de vitimização de crianças e adolescentes, 
tendo como referência uma lista fornecida por Faleiros (2000). Após 
leitura do resumo dos trabalhos, chegou-se ao número de 25 produções 
recuperadas – dentre teses, dissertações e artigos. Para análise do material 
recorreu-se à análise de conteúdo temática. Foram estabelecidos 2 eixos 
temáticos norteadores das análises: elementos conceituais da exploração 
sexual comercial, e estratégias teórico-metodológicas empregadas. Os 
eixos têm como referência para análise capítulo construído acerca do 
conceito de exploração sexual comercial, de forma que todas as análises 
se ancoraram neste. As análises apontam para a existência, ainda forte, 
de confusão conceitual e terminológica acerca da ESCCA. Poucos 
trabalhos não apresentam essa confusão, mantendo um percurso teórico 
consistente. Em relação às estratégias teórico-metodológicas há uma 
grande diversidade de abordagens na psicologia cercando o fenômeno da 
ESCCA, enriquecendo os patamares de ação e compreensão. Tal diversidade 
reflete a heterogeneidade constitutiva da ciência psicológica. Destacamos 
a perspectiva da Psicologia sócio-histórica, com maior frequência dentre 
os referencias que comparecem. Espera-se que essa pesquisa ajude no 
avanço qualitativo de abordagem à ESCCA, principalmente no campo da 
Psicologia, além de contribuir para novas pesquisas na área e construção 
de novas práticas de enfrentamento dessa violação de direitos humanos.
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443. DADOS GERAIS:

Jovens encarcerados e os sentidos de suas experiências criadoras

Autor: Ana Lúcia Canetti

Nível: Mestrado

Tema: Violência 

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Kátia Maheirie

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: juventude, processos de criação, privação de liberdade

Resumo:
A pesquisa foi realizada nos Centro de Socioeducação Curitiba e São Francisco, 
ambos localizados no Estado do Paraná, e investigou a produção de sentidos 
de jovens, que cumprem medidas socioeducativas privativas de liberdade, 
sobre suas experiências de criação estética dentro das celas. Na pesquisa foi 
possível identificar diversas criações realizadas pelos internos, muitas delas 
proibidas pelas instituições, como origami, máquinas de tatuagem, acessórios 
tecidos com fios de coberta ou de toalhas, músicas, desenhos e até instalações 
de papelão que montam espaços privados dentro dos alojamentos coletivos. 
Foram realizadas entrevistas abertas com roteiro norteador, observações e 
registros em diário de campo. O procedimento de análise dos discursos dos 
jovens se deu a partir das contribuições teóricas de Vigotski e do Círculo de 
Bakhtin. Os resultados apontaram que estas experiências criadoras colaboram 
na (sobre)vivência destes jovens no encarceramento e são modos contraditórios 
de se compartilhar afetos, realizar trocas e de se buscar reconhecimento social. 
Verificou-se também que estas ações criadoras têm um sentido de resistência 
às privações cotidianas vividas nestas instituições promotoras de várias formas 
de violências. A criação mostrou-se como uma necessidade para o viver 
dentro da privação de liberdade e uma maneira encontrada pelos jovens para 
reafirmarem suas existências sensíveis. A análise dos discursos trabalhou com 
a processualidade viva na historicidade de jovens encarcerados, buscando as 
formas de pensar, agir e sentir em relação às suas experiências de criação.
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444. DADOS GERAIS: 

Avalição de curso de capacitação sobre violência contra 
crianças e adolescentes para profissionais do Programa 
Saúde da Família

 Autor: Thais Helena Bannwart

Nível: Mestrado

Tema: violência 

Instituição: UFSCAR

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Lúcia C. Albuquerque Williams

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: violência contra criança e adolescente, profissionais de 
saúde, avaliação de capacitação, programa saúde da família, PSF.

Resumo:
Estudos mostram que, ao lidarem com casos de maus tratos, os profissionais 
de sáude enfrentam dificuldades, tanto para identificar, quanto para notificar. 
Essas dificuldades estão relacionadas à lacuna desse tema na formação 
profissional, á reprodução de padrões culturais no não envolvimento em 
assuntos que seriam familiares, à descrença na efetividade dos órgãos 
competentes, como Conselhos Tutelares, às experiências negativas anteriores 
e a aspectos pessoais. Outros estudos indicaram a necessidade programas de 
capacitação para esses profissionais e apontam algumas sugestões sobre o 
que um programa deveria conter, assim como sua forma, abrangência e níveis 
profissionais envolvidos com esse público. O objetivo deste trabalho consistiu 
em sensibilizar profissionais do Programa Saúde da Família (PSF) para a temática 
da prevenção da violência contra a criança e o adolescente ao elaborar, propor 
e avaliar um curso de capacitação para identificar e notificar maus-tratos contra 
crianças e adolescentes. A capacitação foi desenvolvida com base em diretrizes 
descritas na literatura. Os objetivos da capacitação foi que, ao final do curso, 
os profissionais fossem capazes de: a) identificar o fenômeno da violência; b) 
identificar os tipos de violência contra crianças e adolescentes; c) identificar os 
sinais e sintomas associados; d) identificar fatores de risco e proteção; e) analisar 
mitos envolvendo a temática; f ) analisar a forma de abordar vítimas de maus-
tratos; g) identificar a rede de proteção na cidade; h) identificar e analisar os 
fatores que promovem resiliência; i) estabelecer diálogo entre a equipe e as 
entidades responsáveis pela infância e juventude e j) preencher corretamente 
a ficha de notificação. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFSCar. 
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Participaram deste estudo duas equipes de referência de Unidades Saúde da 
Família distintas, sendo inicialmente uma equipe do grupo intervenção e outra 
controle, em uma cidade do interior de São Paulo. A duração da capacitação foi de 
15 horas divididas em 10 encontros quinzenais. Ao final da primeira intervenção, 
replicou-se a capacitação com o grupo controle. As equipes eram compostas 
de 11 profissionais de saúde cada. Os instrumentos de avaliação utilizados 
foram: Questionários sobre Casos Hipotéticos, Escala sobre Avaliação de Maus-
tratos contra Crianças e Adolescentes na Atenção Básica e Questionário sobre 
Violência Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes. Após a capacitação das 
equipes houve uma variação positiva quanto a procedimentos adotados diante 
de uma situação de suspeita ou confirmação de maus-tratos considerando-se o 
cumprimento da legislação de comunicar ao Conselho Tutelar casos de suspeita 
ou confirmação de maus-tratos. Ademais, segundo avaliação dos particvipantes, 
a capacitação sensiibilizou-os quanto ao cuidado desses casos que antes 
passavam despercebidos. Concluiu-se que a capacitação de profissionas de 
saúde para identificar e comunicar à autoridade competente sobre casos de 
violência contra crianças e adolescentes, pode ser eficiente para o objetivo 
proprosto e, seria de suma importância, aplicá-las como Política Pública para 
melhorar o atendimento a população e, principalmente, prevenir a violência, 
bem como fortalecer a rede de proteção à criança e adolescente.

445. DADOS GERAIS:

Homicídio juvenil por arma de fogo: luto, enfrentamento e 
reorganização na família vitimada

Autor: Daniela Fontoura Domingues

Nível: Mestrado

Tema: violência

Instituição: UNB

Área de concentração: Processos de desenvolvimento humano e saúde 

Orientador: Maria Auxiliadora Dessen

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: homicídio juvenil, família, luto, fatores de risco e proteção, 
reorganização familiar.
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Resumo:
A morte de jovens por armas de fogo é, atualmente, um problema de saúde 
pública que afeta milhares de pessoas no Brasil. A perda, agravada por 
circunstâncias imprevistas e violentas, repercute no sistema familiar podendo 
gerar prejuízos de ordem emocional, social e material. Ao enfrentar a situação, 
os sobreviventes nem sempre dispõem de recursos pessoais e ambientais 
suficientes para se adaptar às mudanças decorrentes do impacto da morte. 
Assim, este estudo abordou o processo de luto, os fatores de risco e proteção 
relativos à reorganização familiar e as estratégias de enfrentamento de 8 famílias 
do Distrito Federal que perderam um jovem vitimado por homicídio com arma 
de fogo, nos primeiros 12 meses após a perda. A pesquisa foi planejada com base 
na teoria sistêmica da família e a coleta de dados contou com a participação 
de duas pessoas de cada família: uma do subsistema parental (mãe) e outra do 
fraternal (irmão ou irmã). Famílias em que o jovem falecido era filho único (n=2) 
ou que o irmão não pode participar (n=1) contaram somente com a genitora. 
Três instrumentos foram empregados: um roteiro de entrevista semiestruturado, 
um questionário de caracterização do sistema familiar e a Escala Modos de 
Enfrentamento de Problemas – EMEP (em versão adaptada para a população 
brasileira). As entrevistas focalizaram o significado e as consequências da perda 
para os sobreviventes, as mudanças empreendidas no contexto da família, 
bem como as expectativas para o futuro. O questionário incluiu aspectos 
sobre o sistema familiar, os modos de vida dos familiares, além de questões 
acerca dos fatores de risco e proteção. A Escala Modos de Enfrentamento de 
Problemas foi utilizada para identificar similaridades e diferenças nas estratégias 
de enfrentamento das mães e dos irmãos. A análise qualitativa dos dados 
revelou que o processo de luto das famílias estava pautado na oscilação entre 
a compreensão do episódio e a continuidade da trajetória familiar, implicando 
em estratégias focadas principalmente no enfrentamento do problema e em 
práticas religiosas e pensamento fantasioso. Os homicídios estavam associados 
aos comportamentos transgressores dos jovens, bem como à violência nas 
comunidades, caracterizadas pela falta de infraestrutura e de serviços de 
qualidade oferecidos à população. A carência de apoio do Estado, tanto no 
período precedente à perda como no momento posterior ao fato, evidenciou 
a necessidade da elaboração de políticas preventivas e de atendimento 
especializado para as famílias. Apesar de relatos de situações adversas, as 
famílias apresentaram indícios de mudanças adaptativas. Tais indícios precisam 
ser investigados em pesquisas longitudinais que permitam uma melhor 
compreensão dos processos de reorganização familiar. Considerando a escassez 
de trabalhos empíricos com o foco na família vitimada, este estudo pode 
contribuir para um melhor entendimento sobre o tema. 
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446. DADOS GERAIS:

Ressonâncias da morte violenta de adolescentes e jovens: 
estudo teórico clínico de famílias em sofrimento

Autor: Carla Dalbosco

Nível: Mestrado

Tema: violência 

Instituição: UNB

Área de concentração: Processos de desenvolvimento humano e saúde

Orientador: Maria de Fátima Olivier Sudbrack

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: luto, violência, adolescência, situação de risco.

Resumo:
Este trabalho tem como objetivo investigar as ressonâncias do sofrimento 
causado pela morte violenta de adolescentes e jovens em famílias no contexto 
da pobreza e vulnerabilidade social. A partir de uma perspectiva clínica, que 
possibilita a escuta para o sofrimento, procurou-se compreender o tema em sua 
natureza complexa, através de uma abordagem sistêmica. Para tal, foi utilizada 
uma metodologia qualitativa e realizados seis estudos de caso de famílias que 
tiveram a perda de filhos em situação de violência, ou sofreram atentado, em 
uma cidade satélite do DF. Os dados foram coletados através de entrevistas 
clínicas. Os achados representam a tradução do sofrimento dessas famílias, 
pois não há espaço adequado para elaboração do luto e das violências sofridas 
por elas. As mães, desenvolvem sintomas como depressão e vulnerabilidade 
a doenças; os irmãos, são expostos a situações de risco, como criminalidade 
e tráfico de drogas, resultando em comportamentos violentos e desejos de 
vingança, na busca desesperada de justiça e alívio. Esses dados reforçam não só 
a necessidade de investimentos em pesquisas sobre o tema, como intervenções 
mais dirigidas no auxílio a esta população tão vulnerável. 

447. DADOS GERAIS:

A relação de proteção entre mãe e filha no contexto do 
abuso sexual 
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Autor: Cláudia Aparecida Cantelmo

Nível: Doutorado 

Tema: Violência

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Liana Fortunato Costa

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Abuso sexual infantil, Pobreza, Crime sexual

Resumo:
Esta tese trata da relação de proteção entre a mãe e a filha vítima de abuso 
sexual. Buscou-se compreender aspectos influentes das relações de gênero, 
da transgeracionalidade e do contexto socioeconômico dessas famílias na 
relação de proteção, tendo com base a história de vida das mães e da família 
atual. Abalizada na teoria sistêmica da família, nas concepções sobre gênero e 
na teoria de vínculo de Bowlby, foi construída uma abordagem que envolveu 
diferentes etapas, assim como técnicas e procedimentos na construção dos 
dados. A pesquisa foi realizada em uma instituição de assistência social em uma 
cidade periférica do Distrito Federal, tendo como contexto o Grupo Multifamiliar 
(GM). O método utilizado foi a pesquisa-ação associado a princípios da história 
de vida. Para análise e interpretação das informações construídas ao longo 
da pesquisa utilizamos a proposta de Investigação Qualitativa de González 
Rey, que possibilitou o agrupamento dos resultados em três conjuntos de 
indicadores que resultaram em seis zonas de sentido, a saber: 1) histórias de 
pobreza e desproteções que se espelham; 2) ciclo de vida - etapas encurtadas 
e sobrepostas; 3) A fragmentação familiar - tudo continua com uma ruptura; 
4) padrões relacionais que se repetem - conflitos e violência intrafamiliar; 5) 
relação com os filhos – a matriz que se re-atualiza e 6) filhos protegidos, filhos 
que protegem. Concluímos que a história familiar e socioeconômica das mães 
repercutiu na qualidade da proteção devida as suas crianças e adolescentes. 
Contudo, a percepção que as crianças e adolescentes possuem das mães é 
positiva, tendo-as como uma figura de proteção e apoio. Isso parece ocorrer, 
pois, apesar de todas as limitações psicossociais que jogam contra o seu papel 
de mãe, essas mães não são mães que maltrataram ou abandonaram essas 
crianças e adolescentes, e tampouco foram ausentes na vida dessas meninas. 
O abuso sexual do qual suas filhas foram vítimas não foi simplesmente pela 
falha da relação de proteção dessas mães, uma vez que são elas próprias vítimas 
secundárias da violência, e vítimas primárias das contingências desfavoráveis da 
vida nesse processo que envolve diversas outras violências. A partir do percurso 
que nos proporcionou esta pesquisa, podemos afirmar que a violência estrutural, 
compreendida aqui pelo processo de empobrecimento e exclusão sociocultural 
embrenhado pelas lógicas de dominação e hierarquização social (de classe, 
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de gênero, de cor), na qual essas famílias estão imersas, interferiu e interfere 
profundamente nos vínculos e nas relações de cuidado na família, impondo 
situações de sacrifícios e insegurança nas quais as crianças e adolescentes, bem 
como as mulheres, são as mais atingidas. Nesses casos, o abuso sexual se tornou 
uma vitimização concreta frente ao conjunto de riscos possíveis a que essas 
famílias estão submetidas e das poucas armas que possuem para se proteger. 

448. DADOS GERAIS:

Instituições de internação para adolescentes em conflito 
com a lei: a inserção dos amigonianos em Brasília

Autor: Leticia Toledo do Amaral

Nível: Mestrado

Tema: Violência 

Instituição: UNB

Área de concentração: Desenvolvimento no contexto sócio-cultural.

Orientador: Angela Maria de Oliveira Almeida 

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: adolescentes, amigonianos, medida socioeducativa de 
internação, ECA, representações social.

Resumo:
O presente trabalho teve como objetivo analisar a proposta pedagógica 
amigoniana, investigando, de um lado, as representações sociais de adolescente 
e adolescência presentes no Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) 
do Centro Socioeducativo Amigoniano (CESAMI) e, de outro, sua estrutura 
institucional. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) serviu como critério 
para o estudo desses elementos. O trabalho apresentou, ainda, as experiências 
da pesquisadora junto à Congregação Amigoniana no Brasil e na Colômbia. Os 
textos do PPPI e do ECA foram analisados pelo software ALCESTE. Os resultados 
estatísticos obtidos foram interpretados em relação aos seus eixos de sentido. 
Ao serem comparadas as análises dos documentos, encontrou-se uma aparente 
convergência entre os eixos que tratam do desenvolvimento do adolescente 
como algo a ser promovido. Tanto no ECA como no PPPI, o adulto é tomado 
como modelo a ser atingido, no entanto, os sentidos atribuídos aos adultos 
diferem-se pelos fundamentos jurídico-sociais adotados pelo ECA em oposição 
aos fundamentos religioso-cristãos adotados pelo PPPI.
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449. DADOS GERAIS:

Um estudo dialógico sobre institucionalização e subjetivação 
de adolescentes em uma casa de semiliberdade

Autor: Tatiana Yokoy de Souza

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia do desenvolvimento no contexto 
sociocultural

Orientador: Maria Claudia Santos Lopes de Oliveira 

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: adolescência, medidas socioeducativas, epistemologia 
qualitativa, análise institucional, self dialógico.

Resumo:
Esta dissertação investiga o processo de subjetivação e institucionalização 
de adolescentes no contexto cultural de uma casa de semiliberdade do 
Distrito Federal. O arcabouço teórico do trabalho articula as seguintes 
abordagens: a Psicologia Histórico- Cultural; o Construcionismo Social; a 
perspectiva do self dialógico; a análise institucional pós-estruturalista; e a 
epistemologia qualitativa. A adolescência é abordada considerando sua 
inserção como parte do mundo contemporâneo e caracterizada a partir dos 
pressupostos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A produção social da 
delinquência, o papel da intencionalidade individual e a cultura da cadeia 
como circunscritor simbólico que orienta o desenvolvimento adolescente são 
objetos de discussão. Os objetivos que norteiam o trabalho são: interpretar as 
trajetórias de desenvolvimento e os contextos de subjetivação de adolescentes 
atendidos no sistema de medidas socioeducativas; compreender o processo 
de institucionalização de adolescentes de uma casa de semiliberdade, a partir 
da análise da cultura institucional; e identificar os modos como adolescentes 
com histórico infracional constroem, por meio da narrativa de pequenas 
histórias, significações acerca de si mesmo, da alteridade e do mundo. Foram 
realizadas observações etnográficas e entrevistas narrativas autobiográficas 
com adolescentes vivendo em uma casa de semiliberdade. A análise dos 
indicadores empíricos deu-se em três níveis. O primeiro envolve a análise 
cultural da instituição, tendo em conta os rituais de revitalização e resistência ali 
praticados. O segundo nível analisa os posicionamentos dialógicos do selves dos 
participantes, assim como são narrativamente apresentados nas entrevistas. Dois 
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conjuntos de posicionamentos identitários foram identificados, estruturados 
em torno de dois personagens centrais: o “macho Lampião” e o “cara de boa”. 
Por fim, o terceiro nível inclui a análise microgenética de três pequenas histórias 
contadas pelos adolescentes nas entrevistas. Esta análise comporta três eixos: 
os posicionamentos do sujeito; posicionamentos dos participantes na interação 
narrativa; e as macronarrativas envolvidas nos processos de subjetivação 
em curso. Assim, a análise microgenética das narrativas dos adolescentes foi 
integrada à análise da cultura e das práticas institucionais, de modo a evidenciar 
como os valores engendrados na casa de semiliberdade são internalizados e 
convertidos em posicionamentos identitários. As reflexões e recomendações 
apresentadas ao final, assim como as estratégias preventivas e reabilitativas 
formuladas, visam trazer nova luz ao atendimento de adolescentes envolvidos 
em atividades infracionais. Esperamos haver contribuído para a consolidação 
de uma rede de saberes consistentes que leve à efetiva proteção, o que todos 
reconhecemos ser um direito desses adolescentes.

450. DADOS GERAIS:

Leis e metacontigências: análise do controle do Estatuto 
da Criança e do Adolescente sobre práticas jurídicas em 
processos de infração de adolescentes no Distrito Federal

Autor: Mara Regina Andrade Prudêncio

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UNB

Área de concentração: Processos psicológicos básicos 

Orientador: João Claudio Todorov

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: análise do comportamento, leis, metacontingência, ato 
infracional.

Resumo:
Esta dissertação investigou o controle do Estatuto da Criança e do Adolescente 
sobre práticas jurídicas em processos de infração de adolescentes no Distrito 
Federal sob a ótica do conceito de metacontingência. Para tanto foram 
observados e avaliados documentos de Processos de Infração de Adolescente 
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registrados na Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Os documentos 
foram avaliados a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso todos 
os documentos estivessem elaborados de acordo com o a lei, o processo era 
considerado regular, caso contrário era avaliado como irregular. Os resultados 
mostraram que houve superação do número de processos irregulares em relação 
ao número de processos regulares. As principais irregularidades se referem à 
falta de celeridade na elaboração de documentos. Na discussão considerou-
se o entrelaçamento de contingências envolvidas nas práticas culturais e suas 
implicações para o sistema de justiça da infância e da juventude.

451. DADOS GERAIS:

Oficinas rap para adolescentes: proposta metodológica 
de intervenção psicossocial em contexto de privação de 
liberdade

Autor: Fabio Tomasello Guimaraes

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia Clinica 

Orientador: Maria Ines Gandolfo Conceição

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: pensamento complexo, exclusão social, ato infracional, 
psicodrama, música rap.

Resumo:
Pautado no pensamento complexo e na abordagem psicossocial de fenômenos 
como exclusão social, este estudo propõe o atendimento a adolescentes autores 
de ato infracional por meio de técnicas derivadas do psicodrama e utilizando 
a música rap como ferramenta projetiva, com o intuito de verificar a utilidade 
deste estilo musical enquanto instrumento de expressão acerca da realidade 
psicossocial vivida por adolescentes em conflito com a lei. Para a realização do 
estudo foi utilizada a metodologia qualitativa, sendo os dados coletados através 
de oficinas de rap nas quais os participantes construam suas histórias de vida na 
forma de letra de música, que foram analisadas através do método construtivo-
interpretativo. Participaram do estudo três adolescentes que cumpriam 
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medida socioeducativa de internação em uma instituição do Distrito Federal. 
Os resultados possibilitaram o levantamento de questões clínicas acerca de 
cada participante e a construção de zonas de sentido no discurso dos jovens, 
que apontam a complexidade das relações entre pobreza e baixa auto-estima, 
habituação ao ilícito, precocidade no envolvimento infracional, valorização do 
status social em detrimento da ética, transgeracionalidade e inexorabilidade 
do crime, banalização da violência, sentimento de impotência, subversão dos 
valores morais, habituação às armas-de-fogo, a figura da mãe como único 
referencial positivo de afeto e a necessidade de transformação, revelando o 
valor das oficinas rap enquanto ferramenta clínica alternativa no atendimento a 
adolescentes em conflito com a lei.

452. DADOS GERAIS:

Adolescente em conflito com a lei: trabalho e família

Autor: Olga Maria Pimentel Jacobina

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia clinica 

Orientador: Liana Fortunato Costa

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: adolescência, trabalho, família e bolsa de reinserção 
juvenil.

Resumo:
Este estudo tem o objetivo de compreender o significado da experiência de 
trabalho de adolescentes em conflito com a lei e investigar qual influência esta 
experiência pode ter na vida destes jovens e em suas relações familiares, além 
de tentar compreender o significado da Bolsa de Reinserção Juvenil (programa 
do Governo Distrital que beneficia adolescentes que cumprem medida 
socioeducativa conforme critérios pré-estabelecidos) tanto para estes jovens 
quanto para suas famílias. A partir de uma abordagem qualitativa foi realizado 
o estudo de casos de três rapazes que cumprem a medida socioeducativa 
Liberdade Assistida e trabalham concomitantemente. Para tanto, foram feitas 
entrevistas individuais e familiares com os adolescentes, além da elaboração do 
genograma pela família. Os resultados indicam que o trabalho se configura como 



VIO
LÊN

CIA

555

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

um importante elemento reintegrador deste adolescente numa rede social de 
proteção, porém, traz um significado esvaziado de sentido na perspectiva em 
que é visto apenas como uma forma de ocupar o tempo: trabalhar para não fazer 
outra coisa, como se envolver com a justiça, por exemplo. Nesta perspectiva, o 
trabalho pode servir como uma alternativa (de fuga) à elaboração do sofrimento 
psíquico relacionado ao ato infracional do adolescente. No que se refere a 
Bolsa, mesmo tendo a frequência escolar do jovem como critério para recebê-
la, representa para este e sua família uma forma de prover suas necessidades 
básicas (alimentação, moradia, etc.) sem ser vinculada a um investimento 
na qualificação profissional do adolescente, o que poderia possibilitar uma 
reinserção mais eficaz na sociedade.

453. DADOS GERAIS:

Bullying: estudo de caso em escola particular

Autor: Rafael Rodrigues Vieira

Nível: Mestrado

Tema: violência

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Ana Lucia Galinkin

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Bullying, escola particular, adolescentes.

Resumo:
O presente estudo tem como objetivo investigar os comportamentos 
relacionados ao bullying entre adolescentes - que são manifestações frequentes 
e duradouras de atos que visam desestabilizar, humilhar, ofender e agredir, 
provocando danos de natureza tanto física quanto psicológica. Apesar deste 
fenômeno não ser novidade no ambiente escolar, apenas recentemente 
começou a despertar a atenção para as consequências negativas que advém 
destes comportamentos, o que vem provocando aumento das pesquisas 
da área. A revisão da literatura buscou levantar aspectos que relacionassem 
o bullying com a violência, em suas diferentes manifestações, tentando 
demonstrar a complexidade e a amplitude desta interação. Esta pesquisa se 
apresenta como um estudo de caso, envolvendo uma escola particular de uma 
cidade-satélite de Brasília com alta concentração de renda. Como abordagem 
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metodológica foram utilizadas observações diretas sistemáticas e entrevistas 
semi-estruturadas individuais com alunos e professores. Os dados resultantes 
foram tratados a partir da análise de conteúdo categorial temática, destacando 
as percepções e vivências dos envolvidos no que se refere ao bullying. Como 
principais resultados, destacamos que os entrevistados entendem o conceito de 
bullying, o relacionam com a imaturidade dos adolescentes, já testemunharam 
ou foram vítimas de bullying (mesmo aqueles que também são autores) e 
traçam estratégias de enfrentamento (geralmente) individuais. Concluímos 
com algumas considerações e recomendações para a prevenção e o combate às 
ocorrências deste fenômeno.

454. DADOS GERAIS:

Redes sociais de adolescentes em contexto de 
vulnerabilidade social e sua relação com os riscos de 
envolvimento com o tráfico de drogas

Autor: Sandra Eni Fernandes Nunes Pereira

Nível: doutorado

Tema: Violência

Instituição: UNB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria Fátima Olivier Sudbrack

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: adolescentes, vulnerabilidade social, redes sociais, tráfico 
de drogas.

Resumo:
O presente trabalho aborda o tema das redes sociais de adolescentes em 
contexto de vulnerabilidade social e sua exposição ao tráfico de drogas e 
à violência. Foi definido como objeto da pesquisa o estudo do processo de 
construção das relações nos diferentes espaços de socialização do adolescente - 
a família, a escola, entre pares - e sua relação com os riscos de envolvimento com 
o tráfico de drogas e a violência, identificando e descrevendo a trama relacional 
complexa que os envolve. Foi tomado como referencial teórico a escola de 
Psicossociologia Francesa, a qual compreende os grupos e instituições como 
espaços privilegiados para a investigação dos processos de afiliação e desfiliação 
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social, e os vínculos como parte da identidade-em-contexto do sujeito, 
respeitando a singularidade e a capacidade de evolução e de aprendizagem de 
cada um. Diante da complexidade do tema em questão, essa primeira base teórica 
e conceitual foi complementada, numa proposta de diálogo e aproximação 
com outros referenciais teóricos, como o Sistêmico. Foi utilizada a metodologia 
qualitativa de pesquisa-intervenção com adolescentes entre 14 e 18 anos, de 
ambos os sexos, de uma escola pública do DF. Os instrumentos utilizados no 
trabalho de campo foram entrevistas individuais semi-estruturadas e grupo 
focal. As entrevistas foram gravadas e o grupo focal foi filmado. Após o registro, 
as gravações e filmagens foram transcritas na íntegra e analisadas utilizando o 
método de análise construtivo-interpretativo. A análise resultou na construção 
das seguintes Zonas de Sentido: “autoridade líquida”, “Da interrupção dos 
grupos potenciais à afiliação aos grupos de passagem ao desvio”� e “Os grupos 
de sobrevivência”. A discussão dessas Zonas aponta para os caminhos tortuosos 
percorridos pelo adolescente no processo de construção de suas relações rumo 
à inserção nos grupos de risco. Essa discussão amplia-se nos vínculos societais, 
partindo de uma perspectiva macro-social. Nesta perspectiva, compreende-se 
que a exclusão gerada pelos princípios da lógica consumista em camadas da 
população, que estão em situação de vulnerabilidade social, afeta os processos 
de filiação e afiliação do adolescente, fragilizando suas relações já existentes e 
dificultando a formação de novas relações mais sólidas e efetivas, o que ocasiona 
sua inserção em grupos de risco, como o tráfico de drogas. Desta forma, as 
possibilidades de mudanças efetivas são pensadas no sentido da inclusão de 
processos de reconhecimento que legitimem o sujeito na sua humanidade.

455. DADOS GERAIS:

Pai, afasta de mim esse cálice: um estudo sobre o incesto 
abusivo intrafamiliar pai-filha 

Autor: Glauce Barrêto Pereira

Nível: Mestrado

Tema: Violência 

Instituição: UNICAP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Albenise de Oliveira Lima

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Violência intrafamiliar, abuso sexual, filicídio simbólico, 
transmissão psíquica.
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Resumo:
As pesquisas no Brasil e no mundo constatam que o abuso sexual perpetrado 
por pais contra filhas é uma prática que ultrapassa os limites das fronteiras 
geográficas ou culturais. Nossa pesquisa teve por objetivo compreender, através 
de um estudo de caso, a geração, manutenção e transmissão dos elementos que 
perpetuam a violência intrafamiliar, no que concerne ao incesto abusivo pai-
filha. Chegamos ao sujeito de nossa pesquisa por intermédio de profissionais 
que atuam junto a uma ONG, sem contudo ter existido, durante o período em 
que se desenvolveu a pesquisa, qualquer vínculo pessoal ou institucional desses 
profissionais com a família contatada. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
desenvolvida com base em cenários de família nuclear, numa perspectiva 
transgeracional, a partir da análise de conteúdo do material fornecido pela 
protagonista-relatora. Nesse sentido, o instrumento utilizado foi a entrevista não-
diretiva. Nosso estudo constatou que em meio à teia perversa que caracteriza 
as relações interpessoais na violência intrafamiliar, o abuso sexual incestuoso 
se sobressai como a face mais dura desse universo e reafirma o seu estatuto 
de expoente máximo enquanto fator patológico na dinâmica desse conjunto 
de sujeitos - hoje denominado família abusiva - comprometendo o psiquismo 
individual e grupal de seus membros. A partir de pressupostos teóricos da 
psicanálise, buscamos compreender o intercâmbio que se estabelece entre 
experiência subjetiva e realidade objetiva no psiquismo do agressor, a atitude 
responsiva de sua vítima, a contribuição do entorno familiar e o papel da cultura 
na perpetuação do fenômeno. Verificamos, portanto, tratar-se de um amálgama 
formado por elementos da filogênese, da ontogênese e da cultura. Por isso 
mesmo o complexo de Édipo apareceu como o ponto nodal em torno do qual 
gravita toda a dinâmica do abuso incestuoso pai-filha que se configurou como 
a forma mais cruel do filicídio simbólico. O abuso sexual intrafamiliar, segundo 
nossa compreensão permitirá, a curto prazo uma intervenção efetiva em termos 
do código cultural apenas pelo lado da vítima e de sua família, uma vez que 
do outro lado, isto é, do agressor, vamos encontrar, ainda que com enorme 
gradação, a psicopatologia, isto é, a indomesticação do desejo, o domínio dos 
impulsos, uma impermeabilidade à moral e à ética, enfim, a perversão. E, nesses 
casos, as intervenções vão do isolamento à castração química, passando pela 
psicoterapia sem que, entretanto, os resultados sejam animadores. Acreditamos 
que a formação da estrutura de caráter seja fruto do processo de aprendizagem, 
e este se traduz na conformação do sujeito à cultura, tendo como base os 
condicionantes sociais e psicobiológicos do comportamento. Por essa razão, 
entendemos que a educação é também um importante instrumento propulsor 
das mudanças paradigmáticas que necessitamos para pensar e trabalhar a família. 
Entretanto, ainda observamos aqui que, na qualidade de fator estruturante do 
psiquismo, a aplicabilidade da lei do Édipo às novas configurações familiares 
poderá ser objeto para o futuro aprofundamento deste tema, bem como para o 
estudo de outros temas inerentes à família.
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456. DADOS GERAIS:

Família em situação de violência doméstica contra a criança 
e o adolescente: é possível romper com esse cenário? 

Autor: Ilcélia Alves Soares

Nível: Mestrado

Tema: violência 

Instituição: UNICAP

Área de concentração: Psicologia clínica 

Orientador: Albenise de Oliveira Lima

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: ruptura, violência doméstica, família.

Resumo:
A violência doméstica contra a criança e o adolescente é considerada um 
fenômeno multifacetado que diz respeito às relações com abuso de poder entre 
pessoas que estabelecem vínculo afetivo de parentesco e/ou de convivência. 
Seu locus de manifestação tem sido a família em que, os adultos – pais e mães 
– são os autores, sujeitos e produtores dessa violência, enquanto as crianças 
e os adolescentes têm sido as pessoas que vivem em situação de violência 
doméstica. É um drama familiar que se constitui no coletivo, atravessado pela 
cultura, economia, religião e política. É neste cenário que o presente trabalho 
se desenvolve. Norteado por uma metodologia de natureza qualitativa, tem 
como objetivo compreender como as famílias, em situação de violência 
doméstica, atendidas por uma Organização Não-Governamental rompem com 
este cenário. Os participantes foram cinco famílias compostas por adultos, 
crianças e adolescentes, atores sociais que residem na cidade de Recife e Região 
Metropolitana. O instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada com 
perguntas concernentes à ruptura da violência doméstica contra a criança e 
o adolescente. Os dados coletados foram submetidos à Análise de Conteúdo, 
com o propósito de identificar os núcleos de sentidos que englobam quatro 
eixos temáticos: violências identificadas; vínculos: relações de afeto e poder; 
dinâmica familiar e processo de ruptura e caminhos para o rompimento. Através 
da análise do material coletado nas entrevistas, foi identificada a presença de 
violência física e psicológica doméstica no seio da família, sendo a mulher e 
mãe a principal autora dessas violências contra seus filhos e filhas. No entanto, 
o que chama atenção nas famílias pesquisadas é que a ruptura da violência 
doméstica começa a partir das próprias autoras, quando rompem com o pacto 
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do silêncio, falando sobre as violências vividas, em um grupo de discussão 
composto por mulheres, facilitado por uma Organização Não-Governamental. 
As considerações finais sinalizam que: refazer os seus vínculos de afeto, rever e 
modificar sua dinâmica familiar e romper com a violência doméstica ocorreram 
a partir do rompimento do pacto do silêncio, ao estabelecer relações para além 
do convívio familiar.

457. DADOS GERAIS: 

Representações sociais de violência doméstica contra 
crianças e adolescentes em educadores: denúncia, 
notificação ou omissão?

Autor: Eleusa Gallo Rosenburg 

Nível: doutorado

Tema: Violência

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sergio Kodato

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Violência. Crianças e adolescentes. Representação Social

Resumo:
A presente pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as representações 
sociais de violência contra crianças e adolescentes construídas por educadores 
que denunciaram casos de violência doméstica ao Conselho Tutelar. O fenômeno 
pode ser definido como todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou 
outros responsáveis contra crianças e adolescentes, capaz de causar dano físico, 
sexual e/ou psicológico à vítima. O estudo referenciou-se epistemologicamente 
na teoria e método de análise das Representações Sociais (Moscovici), que 
se baseia na análise das práticas discursivas dos sujeitos da investigação. Os 
dados foram coletados por meio de entrevistas individuais semiestruturadas, 
realizadas com 12 educadores da rede municipal de educação da cidade de 
Uberlândia/MG. Através do método e análise temática, os discursos foram 
organizados em categorias: 1) Origem, dinâmica familiar dos alunos e dos 
entrevistados; 2) Representações de violência doméstica vivida na infância e 
adolescência; 3) Mídias e visibilidade da violência doméstica contra criança e 
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adolescente; 4) Discurso cotidiano no grupo de professores; 5) Significados e 
sentidos da violência doméstica; 6) Representações do Estatuto da Criança e 
do Adolescente; 7) Representações do Conselho Tutelar; 8) O ato de notificar 
e representar; 9) Visibilidade, intervenção e enfrentamento do fenômeno. As 
representações sociais de violência doméstica desveladas nas entrevistas foram 
ancoradas nas cenas vividas ao longo da existência, especialmente naquelas 
consideradas traumáticas. Os sujeitos que conseguiram minimamente elaborar 
os traumas e violências sofridas na infância conseguiram olhar para a violência 
contra criança e adolescente com menor reatualização da própria história, 
conseguindo representar. A representação do ato de denunciar é paradoxal: 
por um lado os entrevistados sentem-se na obrigação de denunciar; por outro, 
o medo da represália dos denunciados, a insegurança em saber se realmente 
é um caso de violência doméstica, o desconhecimento do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, o olhar sobre a ineficácia do Conselho Tutelar estimulam a 
denúncia e omissão. Conclui-se que a violência doméstica contra criança e 
adolescente, como tragédia, só é representada, notificada e criminalizada em 
relações educacionais em que os agentes e atores tenham elaborado seus 
traumas infantis e sejam portadores de conhecimentos que lhes permitam um 
olhar científico, raciocínio crítico e atitude corajosa de defesa intransigente da 
infância e adolescência violentada.

458. DADOS GERAIS:

Violência doméstica observada e vivenciada por crianças e 
adolescentes no ambiente familiar

Autor: Mírian Botelho Sagim 

Nível: doutorado

Tema: violência

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Antonio dos Santos Andrade

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Crianças e Adolescentes, Família, Violência Doméstica

Resumo:
Esta pesquisa teve como objetivo analisar como a criança e o adolescente, que 
vivem em ambientes em que a violência doméstica está presente se comportam, 
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incluindo tanto na situação em que eles são vítimas da violência dos adultos, 
quanto naquelas em que a violência ocorre entre os pais, em especial contra a 
mãe, e eles estão na categoria de observadores. A pesquisa foi realizada em uma 
cidade de grande porte do interior do Estado de São Paulo, com famílias onde há 
a presença de violência doméstica contra a criança e o adolescente por parte de 
seus pais, e que foram sinalizados pelo Conselho Tutelar ou Ministério Público. E 
com famílias em que a violência se faz presente também entre os pais, a violência 
doméstica contra a mulher, e que pode ou não acontecer na frente dos filhos, e 
da qual já ocorreu registro de denúncia em Delegacia Especializada de Violência 
contra a Mulher (DDM). E, também, famílias que apresentavam episódios de 
violência física entre o casal e que foi informada e anotada nos prontuários da 
unidade do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, 
onde a pesquisa foi realizada. A amostra da pesquisa ficou composta da 
seguinte maneira; 17- famílias (mães) e 77- filhos, crianças e adolescentes com 
idade entre 6 anos e 16 anos completos. Como procedimentos metodológicos 
utilizou-se algumas técnicas de pesquisa e entrevista estruturada e entrevista 
semi-estruturada aplicada as mães, com as crianças e adolescentes, que seguiam 
a seguinte ordem: primeiro a entrevista estruturada, seguido pela entrevista 
semi-estruturada, pelos Jogos de Sentenças Incompletas e por último os 
Desenhos. A análise de dados foi realizada em dois formatos, análise qualitativa 
e quantitativa- interpretativa. A análise dos dados indicou alguns aspectos 
importantes com relação às mães que vivenciaram em sua infância a violência 
doméstica contra ela e contra sua mãe, e que era observada pelos filhos. Com 
relação às crianças, elas vivem em lares com a presença da violência doméstica, 
sabem e percebem que seus pais são violentos, mas têm apego muito grande 
aos pais e consideram suas famílias felizes. E, pode-se concluir que, as crianças 
e adolescentes presenciam a violência entre seus pais, observam e interferem 
na violência como também sofrem essa violência e, para eles, tudo o que é 
observado em casa determina o comportamento deles tanto em casa como na 
sociedade.

459. DADOS GERAIS:

A delinquência juvenil no Estado de São Paulo: 
características, evolução e tendências observadas entre os 
anos de 1950, 1960, 1979, 1985, 1995, 2000, 2001 e 2002

Autor: George Wilton Toledo

Nível: Mestrado

Tema: violência
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Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Marina Rezende Bazon

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: adolescentes infratores, criminalidade, delinquência 
juvenil, evolução, Febem/SP, tendências

Resumo:
Vive-se hoje com uma sensação de que a violência, de um modo geral, teria 
aumentado muito, tendendo-se a atribuir aos adolescentes infratores a 
responsabilidade pelo incremento da criminalidade. Frente a isto, desenvolveu-
se o presente trabalho com o objetivo geral de estudar o fenômeno da 
delinquência no Estado de São Paulo, no período de 1950, 1960, 1979, 1985, 
1995, 2000, 2001 e 2002, descrevendo as características dos adolescentes 
infratores, estimando as taxas de delitos de modo aferir a sua evolução no tempo 
e estimar sua tendência, com vistas a dispor de mais conhecimento científico 
sobre a dimensão da delinquência juvenil ao longo dos anos. Especificamente, 
buscou-se descrever os delitos cometidos pelos adolescentes de modo a calcular 
as taxas de adolescentes infratores e de delitos por eles cometidos, com base 
na população de adolescentes do Estado, para os mesmos anos, descrevendo, 
assim, a evolução de tais taxas, com ênfase nas modalidades de roubo e de 
homicídio. Ademais, procurou-se descrever o perfil dos adolescentes infratores, 
para a mesma sequência temporal, em termos de idade, de escolarização e de 
inserção no mercado de trabalho, de modo a dispor de mais informações sobre 
mudanças sociais importantes ao longo do referido período, que pudessem 
estar associadas às tendências estimadas. Para tanto, foram consultados 10% do 
total de prontuários dos adolescentes pertencentes ao Núcleo de documentos 
de adolescentes na Febem/SP, à exceção de 1950, ano em que se trabalhou 
com todos os prontuários relacionados a adolescentes infratores. A amostra 
perfez um total de 2.432 prontuários, tendo os dados sido coletados com o 
auxílio de uma ficha padrão e, posteriormente, armazenados em um banco 
de dados especificamente elaborado para o presente estudo. Os resultados 
concernentes às características dos adolescentes e dos delitos foram obtidos 
por meio de uma análise estatística descritiva, com cálculo de frequências e 
de porcentagens. Para a estimação da evolução do fenômeno em questão 
procedeu-se ao cálculo das taxas por 100.000 habitantes e de seus respectivos 
intervalos de confiança. Posteriormente, para a análise de tendência, vários 
modelos foram testados para cada gráfico, tendo-se optado por aqueles que 
apresentaram o maior R2. O método utilizado para os diferentes ajustes foi o da 
regressão por mínimos quadrados. Os principais resultados indicam, em relação 
à participação dos adolescentes em atos infracionais entre 1950 a 2000 as taxas 
aumentaram, sendo que o aumento mais importante foi verificado entre 1985 
e 1995, quando estas saltaram de 18,1 para 96,1 por 100.000 habitantes, tendo 
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o aumento persistido até 2000, ano em que se verificou uma taxa de 129,0 
adolescentes infracionando por 100.000 habitantes adolescentes no Estado 
de São Paulo. Entre 2000 e 2002, verificou-se uma ligeira diminuição das taxas. 
Quanto às taxas dos atos infracionais praticados pelos adolescentes, estas 
seguiram o mesmo padrão descrito acima, reiterando que o maior aumento foi 
verificado entre 1985 e 1995, tendo a taxa saltado de 19,6 para 100,4 por 100.000 
habitantes. A análise das tendências, em seu turno, revelou que os delitos contra 
pessoa, patrimônio, costumes e homicídio tiveram um crescimento de natureza 
polinomial, na série temporal. Já os delitos contra a saúde e o delito de Roubo 
perceberam uma tendência de crescimento exponencial. Algumas propostas 
teóricas visando explicar o crescimento observado estão disponíveis na 
literatura. Os apontamentos que parecem mais plausíveis referem-se à difusão 
e à consolidação do tráfico de drogas, no país, e o crescimento desordenado 
da população urbana, e sua pauperização acentuada, ao longo dos anos 80 e 
início dos anos 90. Ademais, em relação à juventude, a literatura indica uma 
significativa mudança nos padrões de comportamento, transcorrida no bojo de 
transformações culturais, também processadas no mesmo período, concorrendo 
para que violência perpassasse as formas de relacionamento, no cotidiano.

460. DADOS GERAIS:

Privação de liberdade: representações sociais de atos 
infracionais por adolescentes em conflito com a lei

Autor: Daniel Massayuki Ikuma 

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: USP-RP 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Sergio Kodato

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Representações Sociais, violência, adolescência, inclusão/
exclusão social.

Resumo:
Segundo a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), em 2004, cerca de 
39.578 adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos de idade cumpriam algum tipo 
de medida sócioeducativa no Brasil (internação, semi-liberdade e liberdade 
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assistida). Dentre os adolescentes privados de liberdade no ano de 2002, 
89,6% não concluíram o ensino fundamental, 5,8 % eram analfabetos e 0,1 %, 
apenas, concluíram o ensino médio, 51,0 % não frequentavam a escola quando 
cometeram a infração. Quais fatores psico-sociais e econômicos concorrem para 
a prática de delitos? Que significados e representações são construídas pelos 
próprios sujeitos em relação ao acontecido delituoso? Esta pesquisa buscou 
investigar as representações sociais de atos infracionais, em adolescentes em 
conflito com a lei, tomando como base o método de análise das representações 
sociais proposto por Moscovici, Jodelet, Jovchelovitch, Guareschi. A pesquisa foi 
realizada num internato para adolescentes e jovens infratores, que cumprem 
medida sócio-educativa de internação, em município de médio porte, de 
aproximadamente 600 mil habitantes. A instituição pesquisada atende cerca de 
100 adolescentes reincidentes, na faixa etária entre 12 a 21 anos incompletos 
e com grau infracional considerado de média e grave complexidade. Como 
procedimento foram realizadas 7 entrevistas individuais semi-estruturadas e 
a observação participante do pesquisador na instituição. As entrevistas foram 
gravadas, transcritas e analisadas de acordo com o método de análise de 
conteúdo, sistematizado por Bardin (1994), e, enquanto resultados, as análises 
das marcas discursivas apontam para: a) os atos infracionais cometidos são 
representados como instrumentos de poder e de sobrevivência, b) percebem 
na prática delituosa a perspectiva de prisão em fase adulta e de morte, c) 
os adolescentes se identificam com as mensagens veiculadas pelo crime 
organizado, expressando descrença e sentimento de impertinência, frente aos 
padrões culturais da sociedade de consumo, d) a privação de liberdade é sentida 
como uma punição socialmente injusta, mas necessária, e) a violência doméstica 
e a pobreza são mencionadas como parte integrante da trajetória de vida e 
justificativa para a prática delituosa. A partir de uma perspectiva qualitativa 
de pesquisa, espera-se que os dados e reflexões sobre a subjetividade dos 
adolescentes em conflito com a lei auxiliem na compreensão do fenômeno da 
violência, no que tange ao mal-estar na atualidade.

461. DADOS GERAIS:

Os maus-tratos de crianças e adolescentes na comunidade: 
o potencial de risco e os fatores sócio-comunitários 
associados

Autor: Eulalio Arteaga Piñon 

Nível: Mestrado

Tema: violência
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Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Marina Rezende Bazon

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Maus-tratos; Potencial de abuso; Fatores sociais

Resumo:
Em outros contextos, um número significativo de investigações relativas aos 
maus-tratos foi levado a cabo, produzindo um conhecimento razoável dos 
fatores de risco associados, passíveis de orientar a elaboração/avaliação de 
programas de cunho preventivo. No Brasil, o conhecimento nesse nível é 
bastante restrito, o que justifica investimentos nessa direção. Assim o presente 
estudo propõe-se verificar em que medida variáveis sócio-comunitárias podem 
ser consideradas fatores de risco para a ocorrência do problema no contexto 
sóciocultural brasileiro. Sendo assim, o objetivo destes estudo é o de caracterizar 
uma amostra representativa da região oeste de Ribeirão Preto em termos de 
potencial de risco para os maus-tratos e a possível associação entre as variáveis 
consideradas como de risco para os maus-tratos: sendo essas de natureza sócio-
demográficas (idade dos cuidadores, idade dos pais por ocasião do nascimento 
das crianças, características da criança, configuração familiar, aglomeramento, 
nível econômico das famílias, situação empregatícia dos adultos e nível 
educacional), apoio social, práticas educativas, estresse e o histórico de maus-
tratos na própria infância dos cuidadores. Adicionalmente, compararam-se os 
resultados médios obtidos para o potencial de maus-tratos com os obtidos em 
outros estudos implementados no GEPDIP, junto a amostras clínicas, envolvendo 
cuidadores notificados aos Conselhos Tutelares por abuso físico (Bergamo, 
2007) e negligência (Ávila de Melo, 2007). Os participantes foram compostos 
por membros de famílas recrutadas na comunidade, a partir de uma amostra 
de 1% da população da região oeste de Ribeirão Preto, SP (433 participantes). 
Para a coleta de dados foram utilizados o Child Abuse Potencial Inventory - CAP, 
questionário que avalia presença de riscos de natureza psicológica e psico-
relacional, indicando um potencial de alto ou baixo risco, Critério de Classificação 
Econômica Brasil, que avalia o poder aquisitivo das famílias, Questionário de 
Apoio Social, que avalia dimensões de apoio emocional, informação e interação 
positiva, Índice de Estresse Parental, que avalia características de temperamento 
da criança e do impacto deste sobre os pais, Inventário de Estilos Parentais que 
avalia a maneira de criar os filhos definida pelas práticas educativas ou atitudes 
parentais, e a História da Infância do Adulto que investiga a percepção destes 
em relação à própria infância, quanto a aspectos positivos e negativos. Depois 
da obtenção de todos os dados passou-se a organizar os mesmos em banco 
informatizado e procedeu-se as devidas comparações estatísticas. Realizou-se, 
primeiramente, uma análise descritiva dos dados, obtendo-se média, mediana e 
desvio padrão para o grupo avaliado, em relação aos diferentes escores obtidos 
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nos instrumentos. Para as análises estatísticas subsequentes, utilizou-se o 
programa SSPS (Statistical Package Social Sciences versão 15.0), empregando-
se os procedimentos de cálculo do coeficiente de correlação de Pearson (r) para 
analisar a possível co-variação entre a variável “Potencial de Abuso” obtida com o 
CAP e as outras variáveis estudadas. Foi utilizado também o Teste t student para 
amostras independentes, além de uma abordagem diferenciada para cruzar o 
Abuso e a Classe Social, ou seja, os escores obtidos no Critério Brasil, utilizando-
se para isso a Análise de Variância (ANOVA) e o teste post hoc de Tukey. De forma 
geral, adotou-se o nível de significância de p< 0,05.Os resultados apontam os 
seguintes dados: a amostra foi composta por 433 participantes, sendo 73% do 
sexo feminino e 27% do masculino, com idade média de 37 DP±10,43 anos e 
escolaridade média de 9 DP±3,59 anos de estudo. Pode-se dizer que, do total de 
participantes, 78% têm um companheiro (os outros 22% não têm), morando em 
uma residência em que coabitam, em média, 4 DP±1,63 pessoas, sendo que, em 
média, duas ±1,38 dessas pessoas são crianças/adolescentes (com idade inferior 
a 18 anos). Em termos de situação laboral, 47% dos participantes disseram ter 
um trabalho (estarem empregados) em ocasião da entrevista, e 52% disseram 
não ter trabalho. Deve-se destacar que a maioria dos participantes pertence à 
classe C. Em relação ao CAP E de acordo com as normas providenciadas pelo 
próprio autor do instrumento (Milner, 1986), os participantes nesta pesquisa, 
em média, pontuam abaixo dos escores tomados como parâmetros para 
a indicação clinica de problemas relacionados aos maus-tratos, ao menos, 
tomando por base a realidade americana, com exceção para a Rigidez, na 
qual os brasileiros investigados, ao pontuarem mais alto que na nota de corte 
americana, são, em média, mais “rigorosos” na hora de aplicar alguma punição 
do que os americanos, isso, talvez, denote diferenças culturais que precisam de 
maiores análises e não, necessariamente, indicação de risco elevado nesse item 
em específico. Analisando o escore bruto obtido na aplicação do IEP.

462. DADOS GERAIS:

Delinquência juvenil: a noção de trajetórias 
desenvolvimentais e a descrição de carreiras

Autor: Gustavo D’Andrea 

Nível: Mestrado

Tema: violência 

Instituição: USP-RP

Área de concentração: Psicologia



VIO
LÊN

CIA

568

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

Orientador: Marina Rezende Bazon

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Carreiras Criminosas, Delinquência juvenil, Trajetórias 
desenvolvimentais

Resumo:
A contribuição desta pesquisa para o conhecimento científico está em tecer 
considerações sobre a viabilidade do estudo da criminalidade brasileira à luz 
das noções de carreiras criminosas e de trajetórias desenvolvimentais, contendo 
uma parte inteiramente dedicada ao estudo teórico pertinente, e outra contendo 
uma busca de conhecimentos por meio de pesquisa empírica. Do ponto de 
vista teórico, oferece uma síntese das proposições referentes aos conceitos de 
carreiras criminosas e de trajetórias de desenvolvimento da conduta delituosa; 
do ponto de vista empírico, estuda a atividade infracional de 157 adolescentes 
jurisdicionados do sexo masculino de modo a verificar a existência ou inexistência 
de carreiras, ou seja, padrões de atividades infracionais, oferecendo informações 
e sugestões para a implementação de políticas públicas aplicadas em favor do 
desenvolvimento individual e social, com as vistas voltadas ao fenômeno da 
delinquência juvenil. O enfoque empírico da pesquisa é o descritivo, valendo-
se de informações constantes em processos judiciais infracionais arquivados no 
cartório da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, da Comarca de Ribeirão 
Preto, Estado de São Paulo, buscando-se, sob uma perspectiva longitudinal 
retrospectiva, os históricos infracionais dos adolescentes sujeitos da pesquisa, 
conforme os registros oficiais disponíveis. Tendo como objetivo a descrição 
das variáveis relativas aos fatos processados como infrações e aos sujeitos a 
quem tais fatos foram atribuídos, obteve como resultados principais: todos os 
adolescentes do sexo masculino, constantes dos dados desta pesquisa, com 
idades entre 11 e 14 anos na data do primeiro boletim de ocorrência registrado 
(e que tenha originado um processo infracional em Ribeirão Preto-SP) foram 
processados, pelo menos, duas vezes; as infrações processadas que mais se 
destacam em termos de frequência são o furto, o roubo, o porte de droga, o 
tráfico e a lesão corporal; a maioria dos sujeitos (89,3%) foram processados por 
2 a 7 infrações, sendo assim reduzido o número de sujeitos que ultrapassa esta 
faixa; a participação de sujeitos em processos infracionais aumenta conforme a 
idade na data do registro do boletim de ocorrência que origine um processo; as 
idades com mais intensidade de boletins de ocorrência originando processos 
são as de 16 e 17 anos, correspondendo juntas a 70,8% de um total de 514 
fatos processados, além do que 95% dos sujeitos tiveram seu último boletim de 
ocorrência registrado nas idades de 16 ou 17 anos. A idade na data do primeiro 
boletim de ocorrência é indicativo do número de infrações processada, sendo 
que quando mais cedo o sujeito tem um boletim de ocorrência registrado, e 
que origine um processo, participa de mais processos e esta participação se 
prolonga mais, durante a adolescência. Praticamente não há variação entre a 
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gravidade da primeira e da última infração registrada. Desafios relativos à fonte 
de dados oficiais, como ausências e conflitos entre informações, é assunto crucial 
na interpretação dos resultados obtidos na presente pesquisa.

463. DADOS GERAIS:

Escolarização, gênero e conflito com a lei: um estudo de 
registros de atendimento a adolescentes em medidas 
socioeducativas

Autor: Vania Aparecida Calado

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: USP 

Área de concentração: Psicologia Escolar e do desenvolvimento Humano

Orientador: Marilene Proença Rebello de Souza

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Adolescente em conflito com a lei, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Fracasso escolar, Gênero, Medidas socioeducativa, Psicologia 
escola

Resumo:
Tendo como base a abordagem crítica em Psicologia Escolar, esta pesquisa tem 
como objetivos: compreender as relações estabelecidas entre adolescentes e 
escola que produzam atos de indisciplina que culminam no cumprimento de 
medidas socioeducativas em meio aberto, bem como identificar a presença das 
questões de gênero estabelecidas nas relações entre adolescentes e escola que 
culminam no cumprimento das medidas citadas. O método de pesquisa é o de 
estudo de caso, de caráter documental, realizado em município da Grande São 
Paulo, a partir de análise de pastas técnicas de adolescentes que cumpriram 
medida socioeducativa em meio aberto, de 2000 a 2007. Na primeira etapa, 
pesquisamos 629 pastas técnicas de adolescentes na faixa etária dos 12 a 19 anos, 
com o seguinte perfil: 91,6% meninos e 8,4% meninas; 68,5% com 15-17 anos; 
65% das meninas e 52% dos meninos estudavam; 60% cursavam entre a 5a e a 8a 
série do Ensino Fundamental; proporcionalmente as meninas apresentam maior 
escolaridade. As meninas são identificadas nas pastas técnicas como aquelas que 
cometeram mais furto (25%) e agressão (22%), e os meninos como aqueles que 
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realizaram mais roubo (37%) e furto (19%). Dezenove pastas técnicas referem-se 
a adolescentes que cometerem ato infracional na escola, predominantemente a 
agressão. Na etapa qualitativa, selecionamos cinco pastas técnicas para análise. 
Constatamos que os atendimentos aos adolescentes que cumprem a medida 
socioeducativa apresentam foco individual, sem resgate da trajetória escolar 
e do que os levou a cometer o delito, sem ações em parceria com a escola. 
Consideramos que essas práticas e discursos culpabilizam e tornam mais crônica 
a situação vivenciada por esses adolescentes. É necessário realizar ações que 
promovam o protagonismo juvenil, possibilitando a expressão, ressignificação e 
construção de novas práticas ancoradas na autonomia e no compromisso mútuo 
entre instituições educativas e seus participantes, na direção da superação da 
complexa rede de relações que produzem fracasso escolar, violência na escola e 
cumprimento de medida socioeducativa.

464. DADOS GERAIS:

O fenômeno da morte na adolescência sob o olhar de jovens 
em conflito com lei

Autor: Clodine Janny Teixeira

Nível: Mestrado

Tema: violência

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano

Orientador: Maria Julia Kovacs

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Adolescência, Adolescente em conflito com a lei, Morte, 
Violência.

Resumo:
Apesar da diminuição dos índices de violência na última década, o número 
de mortes por causas externas, não naturais, ainda é muito elevado na cidade 
de São Paulo. Os mais atingidos são jovens do sexo masculino moradores das 
periferias. Nesta pesquisa foram entrevistados adolescentes que cumpriam 
medida socioeducativa em meio aberto em duas casas de Liberdade Assistida, 
nas periferias sul e norte da cidade. O objetivo foi verificar como os jovens 
em questão percebem o fenômeno da morte na adolescência, que causas e 
que soluções atribuem a ele. A abordagem foi qualitativa, tanto para a coleta 
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quanto para o tratamento do material obtido. Em seus relatos, os colaboradores 
denunciam a exposição constante a situações de violência, risco de morte 
e perda de pessoas queridas em conflitos com a polícia ou assassinadas por 
vingança. Apontam como uma das principais causas da morte de jovens a falta 
de valor dado à vida. Como solução, recomendam a ampliação do número de 
vagas de emprego, a eliminação das armas de fogo, do tráfico de drogas, e a 
urbanização das favelas; ressaltam, assim, a importância da inclusão social e 
da valorização da vida. Este é um tema que demanda pesquisas para embasar 
políticas públicas que visem a minimizar o desperdício de vidas de adolescentes 
e estabelecer uma cultura de paz através da inclusão social.

465. DADOS GERAIS:

A rebelião do dia-a-dia: uma leitura sobre adolescentes 
autores de atos infracionais

Autor: Vanessa Mies Bombardi

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Social

Orientador: Sylvia Leser de Melo 

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Adolescentes em conflito com a lei, Comunicação de 
massa, Fetichismo, Formação do indivíduo, Violência.

Resumo:
Este trabalho partiu da hipótese de que adolescentes cometem ato infracional 
como decorrência do processo de formação do indivíduo, engendrado na 
sociedade de consumo. Teve o objetivo de dar voz a esses adolescentes. Ouvi-
los para transformá-los em agentes de sua própria história. Partiu de concepções 
críticas de psicologia, de homem e de mundo enfocando a história da sociedade 
ocidental em relação à possibilidade de formação/constituição do ser humano. 
A metodologia utilizada foi o estudo de caso. Para tanto coletou informações a 
partir de várias fontes de evidências, sendo elas: a análise documental sobre as 
leis que lidam com a questão da infância brasileira e sobre o que foi divulgado 
pela mídia quando o assunto eram as crianças e adolescentes; registros sobre 
estatísticas da violência no Brasil e sobre o perfil dos adolescentes que cumpriram 
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uma medida socioeducativa; entrevistas com quatro jovens que cometeram ato 
infracional na adolescência e observação direta proporcionada por experiência 
anterior de trabalho com esse público. A dissertação apresentou o fenômeno 
da prática infracional de adolescentes como consequência da impossibilidade 
de plena formação do humano na sociedade atual. O fetichismo exercido pelas 
mercadorias, a influência da indústria cultural e da pseudoformação oferecida 
pelas escolas, a inexistência de espaços de convivência entre homens livres 
foram componentes fundamentais para entender a violência efetuada e sofrida 
pelos jovens. Estes estão impedidos de aparecerem como seres plurais e ao 
mesmo tempo únicos.

466. DADOS GERAIS:

Violência e descontinuidade psíquica: um estudo sobre a 
Fundação Casa

Autor: Celso Takashi Yokomiso

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: USP

Área de concentração: Psicologia Social

Orientador: Maria Inês Assumpção Fernandes

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: Fundação CASA, grupos de apoio, medidas socioeducativas, 
menor, psicanálise de grupo.

Resumo:
A presente dissertação procura colaborar na compreensão dos entraves 
existentes na Fundação Casa quanto à aplicação da medida sócio-educativa - 
sob a ótica da teoria de René Kaës - no que se refere às produções inconscientes 
tecidas pelos sujeitos do grupo, tendo os temas da violência e das formações 
psíquicas intermediárias primazia na discussão. Remeterá ainda o leitor à história 
das instituições voltadas ao atendimento da infância e juventude, a fim de situar 
a Fundação Casa em sua dimensão ‘transgeracional’. Para tanto, apresentamos 
uma investigação sobre os processos históricos de atendimento à infância 
e juventude assim como o atual panorama da violência em nossa sociedade. 
Na pesquisa de campo foram utilizados os seguintes instrumentos: entrevistas 
grupais com a equipe pedagógica, técnica, de segurança e adolescentes de 
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uma unidade de internação; foi feita uma análise qualitativa dos discursos 
daí surgidos, a partir da teoria psicanalítica, segundo a abordagem de Kaës. 
A discussão aponta para existência de alianças inconscientes que impedem 
a ligação de processos psíquicos entre os grupos da instituição e sustenta a 
violência como mantenedora da estrutura institucional.

467. DADOS GERAIS:

As condições institucionais de cumprimento das medidas 
socioeducativas aos adolescentes autores de infração

Autor: Natalia Hernandes Carvalho

Nível: Mestrado

Tema: Violência 

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Elizabeth Piemonte Constantino

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: medidas socioeducativas; condições institucionais; ato 
infracional

Resumo:
A presente pesquisa teve por objetivo investigar as condições institucionais 
relacionadas á execução das medidas socioeducativas aos adolescentes autores 
de infração. Trata-se de um estudo de caso de caráter quanti-qualitativo, 
realizado numa instituição não-governamental – (ATISA) – Associação dos 
Toxicômanos de Ilha Solteira -, sede de três projetos distintos – curativo, 
preventivo e de orientação de medidas socioeducativas. Visando também 
compreender os processos indiretamente relacionados ao cumprimento dessas 
medidas e a efetivação dos princípios do ECA, levantou-se ainda informações 
junto ao Conselho Tutelar e ao Sistema Judiciário. Para tanto, foram utilizados 
como recursos metodológicos a análise documental dos documentos oficiais 
da entidade e dos processos judiciais dos adolescentes, entrevistas fechadas, 
semiestruturadas e observação participante, utilizando-se como sujeitos 
seis (6) funcionários da ATISA e dois (2) funcionários do Conselho Tutelar. Os 
resultados foram tratados e analisados a partir dos seguintes eixos temáticos: 
Condições de infraestrutura da instituição foco - ordem física, de recursos 
humanos e financeiros; Dinâmica e funcionamento da entidade pesquisada: 
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gestão e relações humanas no trabalho; e Aspectos educativos e sociais: 
projetos desenvolvidos, cursos profissionalizantes, experiências de trabalho e 
formação de vínculos sociais. De modo geral, a análise dos dados indicou que as 
condições de execução das medidas pela instituição apresentam problemas de 
infraestrutura física, material e humana, esta última traduzida pela necessidade 
de se investir na formação dos profissionais para lidar com o adolescente autor 
de infração. Além disso, foram detectadas questões relacionadas à falta de 
investimentos em políticas públicas, educação e garantia de direitos.

468. DADOS GERAIS:

Violência doméstica contra crianças e adolescentes: 
sentidos e significados atribuídos com familiares envolvidos 
com o Conselho

Autor: Liliana Magda de Macedo

Nível: Mestrado

Tema: violência

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Olga Ceciliato Mattioli

Ano da defesa: 2006

Palavras-chave: Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, 
Família, Psicologia Sócio-Histórica, Teoria da Vida Cotidiana, Políticas 
Públicas.

Resumo:
A instituição familiar reveste-se de grande importância no que concerne ao 
desenvolvimento emocional e pessoal do indivíduo. É nela que a primeira 
socialização acontece; sua organização e relações são definidas histórica 
e socialmente; na sociedade capitalista, seu funcionamento é pautado na 
hierarquização etária e sexual e no binômio autoridade/amor, constituindo, 
inclusive situações de violência doméstica. Às famílias denunciadas por abusos 
físicos, psicológicos e/ou por atos negligentes é lançado um olhar e uma 
intervenção culpabilizadora, na maioria esmagadora dos casos. Conforme 
Martin-Baró (1997), tais famílias também são vítimas de toda uma conformação 
e estrutura social violenta, que lhe nega a possibilidade efetiva de se humanizar. 



VIO
LÊN

CIA

575

Estado da Arte da Produção Discente de Pós-Graduação em Psicologia sobre Adolescência e Juventude

O presente trabalho objetiva pesquisar os sentidos e significados da violência 
doméstica praticada por pais e/ou responsáveis contra crianças e adolescentes 
sob a perspectiva desses mesmos pais e/ou responsáveis, então envolvidos 
com o Conselho Tutelar de Bauru-SP. Como elementos teórico-metodológicos 
norteadores temos a Psicologia Social Sócio-Histórica, fundamentada no 
Materialismo Histórico e Dialético, e a Teoria da Vida Cotidiana de Agnes Heller. 
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com

cinco familiares abarcando os seguintes pontos: a compreensão e significação 
atribuídas aos motivos da procura e/ou encaminhamento ao Conselho Tutelar; 
a compreensão acerca de aspectos da história de vida com a família de 
origem; a vivência da realidade no cotidiano; e a compreensão, significação e 
subjetividade envolvida na educação dos filhos. A análise dos dados obtidos 
seguiu o método explicativo de Vigotski, no qual a fala, a palavra, o relato da 
família entrevistada constituem o ponto de partida. A partir da organização 
de eixos norteadores buscou-se a unidade de significação e, com ela, a relação 
entre os sentidos pessoais e os significados atribuídos pelo entrevistado à sua 
vivência individual. Espera-se, a partir de algumas considerações obtidas com 
essa pesquisa, que formas de ação comprometidas com a possibilidade de uma 
ação intencional frente ao fenômeno da violência doméstica contra crianças 
possam ser efetivadas, visando uma transformação gradativa das condições e 
relacionamentos desumanos e alienantes.

469. DADOS GERAIS:

A lei do desejo ou desejo da lei? Pacto edípico e pacto social 
no sentimento de pertença familiar de adolescentes em 
conflito com a lei

Autor: Viviane Fernanda dos Santos

Nível: Mestrado

Tema: violência

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Marlene Castro Waideman

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: família; lei, pacto social; crime organizado; adolescência
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Resumo:
Esta pesquisa nasce da experiência de alguns anos de acompanhamento 
psicossocial a adolescentes que cometeram atos infracionais, cumprindo 
medida sócio-educativa de internação em uma das unidades da FEBEM, hoje 
chamada de Fundação CASA. Partindo da perplexidade diante do mundo entre 
grades e muralhas que o trabalho cotidiano desvela, este estudo vai tomando 
direção com a lapidação de sentimentos e com a incessante busca de sentido 
para as relações que o ‘outro’ mundo revela. A organização peculiar do grupo de 
internos, regida por códigos e regras trazidas das leis do ‘crime organizado’, cuja 
história e relações com a dinâmica dos adolescentes são traçadas, inclusive em 
suas peculiaridades institucionais, demanda o questionamento da ‘lei’ que nos 
fundamenta a viver em sociedade. Diante do trânsito constante entre vítimas 
e agressores, pacto edípico e pacto social aparecem com toda a contradição 
evidenciada nas histórias familiares e na cultura institucional criada por esses 
meninos – homens – vítimas – bandidos. A despeito das considerações do vivido 
durante esses anos de trabalho, especialmente em 2003, o material de análise 
é produzido por meio de entrevistas a três adolescentes, cuja investigação fora 
pautada nas relações do adolescente com sua família, com a lei social e com 
a lei do crime, fundamentada pela teoria e método psicanalíticos, via leitura 
do sentimento de pertença familiar exposto por cada um deles. Tendo como 
objetivo geral analisar a relação entre crime e violência com o sentido de lei 
introjetado pelo adolescente no decorrer de sua história, da qual faz sua leitura 
expondo o inconsciente familiar que fundamenta seu sentimento de pertença.

470. DADOS GERAIS:

O adolescente em conflito com a lei na cidade de Assis-SP 

Autor: José Roberto Oliveira Santos

Nível: Mestrado

Tema: violência

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: José Luiz Guimarães

Ano da defesa: 2008

Palavras-chave: Adolescência; Ato Infracional; Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Políticas Públicas; Violência.
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Resumo:
Historicamente no Brasil, as crianças e adolescentes foram vítimas da falta, 
ou descontinuidade, de políticas públicas que garantissem seu pleno 
desenvolvimento. Um outro fator que também contribuiu para agravamento 
deste quadro foi o envolvimento de crianças e adolescentes com a violência, 
principalmente como autores de infrações. No século XX, houve tentativas de 
solucionar este problema, através dos Códigos de Menores de 1927 e 1979. 
Nos anos 80, houve a consolidação das Fundações Estaduais do Bem-Estar 
do Menor (FEBEM), que ficaram marcadas como modelos de encarceramento 
de adolescentes. Com a nova Constituição Federal de 1988 e, finalmente, 
em 1990, com a promulgação o Estatuto da Criança e Adolescência (ECA), 
criaram-se instrumentos fundamentais para a defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes. O principal diferencial do ECA em relação as outras leis é concepção 
de que a família, a sociedade e o estado são responsáveis pela promoção dos 
direitos das crianças e adolescentes. Mais especificamente na cidade de Assis-
SP, a situação do adolescente em conflito com lei, tem sido atendida, em 
parte, por um convênio entre a Sociedade Filantrópica Nosso Lar e a Fundação 
CASA (ex-FEBEM), onde são desenvolvidas as Medidas Sócio-educativas de 
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. O objetivo da 
presente pesquisa foi identificar o adolescente em conflito com a Lei na cidade 
de Assis-SP. Para tanto, combinamos a utilização de técnicas e estratégias da 
pesquisa quantitativa e algumas inferências descritivas sobre o fenômeno 
analisado. Como fontes utilizamos os processos dos adolescentes atendidos no 
período entre 2003 a Jun./2008; documentos, atas e outras formas de registros 
relacionados ao convênio da Associação Filantrópica Nosso Lar e a Fundação 
CASA e o cotejamento com outras pesquisas sobre o assunto, já disponíveis. Os 
resultados mostram crescimento no número de adolescentes que se envolveram 
com atos infracionais, com predominância do sexo masculino (90%), tendo 
como principais categorias o furto e a droga como elemento desencadeador 
(porte, uso e tráfico). No caso de adolescentes do sexo feminino constatou-se 
um perfil mais voltado para a violência física, caracterizada principalmente pela 
lesão corporal e violências verbais (difamação, injúria, ameaça). Também foram 
constatadas relações importantes, tais como defasagem escolar e subemprego; 
reincidência, tipos de ato infracional, locais de ocorrência entre outras.

471. DADOS GERAIS:

Vicissitudes da família de adolescentes agredidos pelo pai 

Autor: Josemary Giraldi

Nível: Mestrado
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Tema: violência

Instituição: UNESP 

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Francisco Hashimoto

Ano da defesa: 2008 

Palavras-chave: Adolescência. Transmissão Psíquica. Violência familiar. 
Psicanálise.

Resumo:
Este trabalho tem por objetivo realizar uma leitura dos significados de violência 
familiar em adolescentes do sexo masculino, vítimas de violência física exercida 
pela figura paterna, considerando os espaços psíquicos. É uma pesquisa 
qualitativa e os participantes são constituídos de três adolescentes integrantes 
do Projeto Sentinela, no município de Godoy Moreira/PR, que visa dar 
assistência pedagógica, social e psicológica a adolescentes vítimas de qualquer 
forma de violência. As técnicas utilizadas são: entrevista semiestruturada, 
análise do prontuário do Projeto Sentinela para conhecimento da história 
de vida do adolescente, visita domiciliar e o genossociograma. O referencial 
teórico-metodológico utilizado é o psicanalítico, que considera os “não ditos” 
que se fazem presentes e a relação que se estabelece entre o participante e o 
pesquisador. Temas como adolescência, violência familiar, transmissão psíquica, 
o papel psicológico da família na atualidade e a aplicação da psicanálise 
no contexto social são discutidos na fundamentação teórica do trabalho, e 
possibilitam a análise do material obtido por meio das técnicas utilizadas. Os 
dados obtidos nos revelam uma postura de submissão diante da figura paterna 
e, por consequência, a concordância em relação à violência sofrida. O vínculo 
libidinal de filiação e a função paterna são fatores que favorecem a existência da 
transmissão psíquica nos casos estudados, interferindo no conceito de violência 
presente nos participantes deste trabalho e, de alguma forma, interferindo 
também no conceito de masculinidade.

472. DADOS GERAIS:

Violência doméstica contra crianças e adolescentes: da 
denúncia ao atendimento

Autor: Noemi Bandeira

Nível: Mestrado
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Tema: violência 

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Olga Ceciliato Mattioli

Ano da defesa: 2009

Palavras-chave: Violência doméstica contra crianças e adolescentes; 
atendimento à violência doméstica; Conselho Tutelar.

Resumo:
A violência doméstica é um flagelo domiciliar que se impõe a crianças e 
adolescentes de maneira a prejudicar seu desenvolvimento físico, psíquico 
e social, negando seus direitos de cidadania. Embora hoje já se perceba uma 
preocupação crescente de toda a sociedade e do Estado brasileiro com relação 
à questão da violência em suas diversas faces, o suplício doméstico de inúmeras 
crianças e adolescentes ainda se mantém em situação de invisibilidade e 
negligência pelos órgãos públicos de saúde, educação e assistência social. 
Apesar de a legislação brasileira ser uma das mais avançadas em prever a 
garantia dos direitos humanos, com prioridade absoluta para a criança e o 
adolescente, as práticas cotidianas em torno da questão estão ainda longe 
de atingirem a um patamar desejável. Esta pesquisa buscou entender como 
se dá o atendimento à violência doméstica contra crianças e adolescentes na 
cidade de Assis, interior paulista. O objetivo era compreender se há uma rede 
organizada de atendimento, se há um acompanhamento às vítimas, ao agressor 
e à família e como este é realizado. A pesquisa intencionava ainda discutir quais 
as maiores dificuldades para a detecção, o encaminhamento e seguimento 
dos casos pelos profissionais. A metodologia desenvolvida é a qualitativa, com 
os pressupostos teóricos do Materialismo Histórico Dialético. Primeiramente 
foi realizada uma análise documental a 458 prontuários do Conselho Tutelar, 
referentes ao período de 03 de junho de 2005 a 31 de maio de 2006, totalizando 
556 casos de crianças e adolescentes atendidos. Numa segunda etapa, foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas com conselheiros tutelares, com os 
profissionais da rede pública de saúde e com os coordenadores de instituições 
e programas que atendem a esta população. Os resultados apontam para a 
violência doméstica como a principal causa de denúncias no município (maioria 
das denúncias, 37,94%), com destaque para a negligência (18,35% de todas as 
denúncias). A segunda maior causa de denúncias é a de evasão escolar (19,96%). 
Constata-se que o atendimento ainda é muito restrito a ações de orientação 
e advertência, sem que se perceba uma atuação em rede. Há pouquíssimos 
registros de retornos dos programas ou projetos, ou qualquer outra instância 
sobre o acompanhamento dos casos depois de encaminhados pelo Conselho 
Tutelar. O número de crianças, adolescentes ou famílias em situação de 
violência doméstica que são encaminhadas para programas de atendimento é 
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escasso. Não há atendimento familiar e nem para o agressor. Concluímos que 
as concepções sobre infância como carente e “menorizada”, família tradicional 
burguesa e atendimento personalista, caritativo, filantrópico e assistencialista 
ainda subsistem nas propostas de atendimento, que se pautam por uma atuação 
fragmentada com poucas possibilidades de promoção de cidadania, apesar de 
a legislação, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazer conceitos 
mais avançados. Portanto, há necessidade urgente de fortalecer os fluxos de 
atendimento configurando uma rede de proteção e defesa dos direitos, para 
o atendimento mais eficaz e emancipatório às crianças, adolescentes e suas 
famílias em situação de violência doméstica.

473. DADOS GERAIS:

Análise da afetividade das intervenções a crianças e 
adolescentes vítimas de violência sexual intrafamiliar 

Autor: Eliana Borges Gonçalves Rodrigues da Silva

Nível: Mestrado

Tema: Violência 

Instituição: UNESP

Área de concentração: Psicologia

Orientador: José Sterza Justo

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: efetividade, violência sexual intrafamiliar, criança

Resumo:
Esta pesquisa perpassa os campos de conhecimento do serviço social, política 
e gestão pública, direito e psicologia. O objetivo deste trabalho é analisar a 
efetividade da rede de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência 
sexual intrafamiliar, especificamente, o impacto das intervenções de um Serviço 
de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual. Este serviço, respalda-
se no ECA e faz parte da política pública destinada à criança e adolescente vítimas 
de violência sexual e recebe recursos financeiros do governo federal e municipal. 
Tem como objetivo atender crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e 
suas famílias, sob o paradigma da proteção integral, garantindo-lhes o cuidado 
psicossocial, a promoção, defesa e garantia dos direitos. Foram construídos 
cinco indicadores de resolutividade das situações de violência que nortearam 
a coleta de dados e análise dos resultados. Nos Conselhos Tutelares da cidade 
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pesquisada foram identificados 147 (cento e quarenta) casos denunciados 
de violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes no período 
de 01/08/2008 a 30/06/2009 e passou-se então, a monitorá-los e pesquisar as 
intervenções da rede protetiva de atendimento até janeiro/2010. Baseada nos 
procedimentos da avaliação por triangulação de métodos e do marco lógico 
selecionou-se 10 (dez) casos para aplicação de testes e escalas aos sujeitos para 
análise do impacto das intervenções e entrevistou-se os profissionais envolvidos 
nas intervenções. Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade 
de adequações na implementação desta política pública e reformulação nas 
metodologias de intervenção e exercício das práticas intersetoriais.

474. DADOS GERAIS:

Bullying e depressão no contexto escolar: um estudo 
psicossociológico

Autor: Celeste Moura Lins Silva

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UFPB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria da Penha de Lima Coutinho

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Bullying, depressão, adolescência, contexto escolar

Resumo:
Nos dias atuais, dois fenômenos vêm ocupando posição de destaque no contexto 
escolar preocupando os profissionais da saúde, educação e de áreas afins, que 
são a violência e a depressão. A violência praticada na escola, denominada 
bullying, é considerada como um dos maiores problemas que aflige a toda 
comunidade de educadores, familiares e todos os segmentos da sociedade. A 
depressão, por seu lado, vem sendo apontada como uma das síndromes mais 
presente no contexto escolar. Como consequências do primeiro podemos 
apontar a própria depressão, a baixa auto-estima, o estresse, o absentismo ou 
evasão escolar, atitudes de autoflagelação e até o suicídio; todos estes sinais 
também presentes na depressão. Neste sentido, este estudo objetiva estudar as 
Representações Sociais (RS) dos estudantes acerca da depressão e do bullying e 
verificar se existe alguma relação entre estes dois fenômenos. Os participantes 
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da pesquisa foram 300 adolescentes, meninos e meninas, com idade entre 12 e 
18 anos. Todos responderam a um Questionário sociodemográfico, à Técnica de 
Associação Livre de Palavras, ao Inventário de Depressão Infantil (CDI), à Escala 
de Acoso escola percebido (EAP) e ao instrumento Scriped-Cartoon Narrative 
Bullying. A partir dos resultados advindos do Questionário sociodemográfico; 
traçou-se o perfil dos adolescente; por meio do CDI e da EAP, foi possível 
rastrear os adolescentes que vivenciam a depressão e o bullying. A Técnica 
de Associação Livre de Palavras possibilitou a apreensão das representações 
sociais da depressão e da violência. O instrumento Scriped-Cartoon Narrative 
Bullying também possibilitou a apreensão das RS acerca do bullying por meio 
das elaborações consensuais e idiossincráticas dos participantes da pesquisa. 
A depressão foi objetivada por elementos assinaladores de baixa auto-estima, 
negativismo, agonia, angústia, nervosismo, desespero, desamor e ancorada na 
esfera psicoafetiva. O bullying foi objetivado pelos elementos de brincadeiras 
de mau gosto através da agressão física (empurrar, derrubar, dar soco, puxar 
roupas, cabelos) e verbal (xingar, chamar palavrões, apelidar, excluir, proibir 
de participar das brincadeiras) e ancorada na violência física e psicológica. Os 
dados revelaram ainda que tanto a violência, quanto a depressão provocam 
consequências como desequilíbrio nas esferas psicológicas, cognitivas, afetivas, 
físicas e comportamentais.

475. DADOS GERAIS: 

Representações sociais da violência elaboradas por crianças 
e adolescentes vitimados e não vitimados

Autor: Danyelle Monte Fernandes da Costa

Nível: doutorado

Tema: violência 

Instituição: UFPB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria da Penha de Lima Coutinho

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: violência, representação social, crianças, adolescente.

Resumo:
Um dos grandes problemas que atinge a humanidade desde primórdios e 
cada vez mais vem sendo questionada, trazendo preocupação a sociedade 
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contemporânea, no contexto mundial, globalizado e multicultural é o 
fenômeno da violência. A presente tese objetivou apreeender as representações 
sociais das crianças e adolescentes vitimadas e não vitimadas de violência 
doméstica. Tratar-se de um estudo do tipo exploratório e documental de cunho 
quantitativo-qualitativo. A pesquisa foi realizada nos Centros de referencia 
especializado da Assistência Social (CREAS) da grande João Pessoa e em escolas 
públicas. Participaram desta pesquisa, 239 crianças e adolescentes com idades 
entre 7 e 18 anos. Os Instrumentos utilizados foram: Teste de Associação Livre de 
Palavras, Questionário biosóciodemográfico, entrevista em profundidade, Escala 
de violência psicológica e Ficha de dados documentais notificados. A análise 
dos dados foi realizada com os programas computacionais SPSS, ALCESTE e 
TRIDEUX-MOTS. Verificou-se que crianças e adolescentes vitimizadas e não 
vitimizados de violência doméstica ancoraram suas representações em ações 
negativas de violência a partir de formatos diversificados através da violência 
criminal ou de delinquência e violência doméstica manifestada de forma física 
ou sexual, estas violências atingindo crianças e adolescentes. Na amostra 
de crianças e adolescentes não vitimizados verificou-se uma ancoragem da 
violência trazendo causas e consequências e o caráter letal, enquanto que os 
participantes vitimados representaram a violência ancorando-a a partir de uma 
concepção psicossocial com conceituações e valorações negativa, classificação 
da violência e consequências, aspectos relacionados aos agressores ou algozes, 
inseguranças, atitudes positivas contra a violência e a banalização da violência. 
Os resultados das representações dos adolescentes em relação à violência 
foram ancoradas nas consequências da mesma enquanto as crianças em relação 
à violência retrataram a partir de ações maléficas e intencional, no entanto 
representaram tais ações de forma materializada. A partir dos resultados pode-se 
inferir que as representações diferenciaram entre os vitimados e não vitimados 
entre as faixas etárias e sexo. Conclui-se que o discurso no geral, revelou-se 
em um caráter multifacetado que é peculiar ao próprio fenômeno, que está 
presente na vida em geral, e no cotidiano de todas as pessoas independente 
de idade, classe social, raça enfim ninguém está imune a este crise multiforme.

476. DADOS GERAIS:

As famílias de crianças e adolescentes em contextos de 
violação de direitos

Autor: Gabriel Pereira de Souza

Nível: Mestrado

Tema: violência 
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Instituição: UFPB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria de Fátima Pereira Alberto

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: famílias de crianças e adolescentes, situação de risco, 
violação de direitos.

Resumo:
O objetivo deste estudo foi analisar as famílias de crianças e adolescentes 
em situação de risco, com histórico de violação de direitos. As concepções 
de autores com base na Teoria Crítica (Azevedo, 2009; Bruschini, 2009) foram 
usados como apoio, a fim de compreender a família categoria. Para definir o 
risco, em relação às crianças e adolescentes, os autores Lescher et al. (2004) e 
Hillesheim e Cruz (2008) foram utilizadas como referência, em relação à família, 
Cecconello e Koller (2003), Cecconello (2003), Paludo (2008) e Paludo e Koller 
(2008) foram utilizados. A perspectiva de direitos humanos de Bobbio (2004) foi 
utilizado para determinar a violação dos direitos das crianças e adolescentes, 
que tem sido positivados de quadros jurídicos. A metodologia utilizada foi 
qualitativa, utilizando entrevistas semi-estruturadas, observação participante, 
visitas domiciliares e diários de campo como instrumentos como técnicas. Sete 
famílias assistidas por uma instituição em que opera um Centro PETI em João 
Pessoa-PB, com 01 crianças e 01 adultos por família. A existência de história de 
violação de direitos foi utilizada como critério de participação da criança e, para 
os adultos, as condições para acompanhar a criança no Centro e identificar-se 
como responsável por ele. A análise dos dados foi feita com a perspectiva das 
práticas discursivas de Spink (2010), organização das entrevistas em mapas, a 
partir do qual os sentidos e os repertórios utilizados nas práticas discursivas 
dos participantes, foram identificados, usando o diário de campo para apoiar 
a análise. Famílias participar neste estudo partes uma história marcada pela 
migração em busca de novas perspectivas de vida e estratégias de sobrevivência 
que representam, para as famílias pobres, a possibilidade de melhorar as suas 
vidas, através da concepção de uma família. Famílias são concebidos como 
membros que laços de sangue partes, de afeto, ou como aqueles que vivem na 
mesma casa, sendo em vários formatos distintos. Riscos foram representados 
pelas precárias condições de vida, renda familiar baixa, o desemprego, a 
violência na comunidade onde vivem, difíceis de acesso às políticas públicas e 
também pela violência física e psicológica. A estratégia de enfrentar esses riscos 
vai para duas maneiras: trabalho informal e precário, com mão de obra feminina, 
e, os programas de transferência de entrada do Governo Federal. Uma variedade 
de violação dos direitos que ocorreu no contexto das famílias foi identificada, 
não só pelas famílias, mas também pelo Estado. Os fatores relatados mostram a 
necessidade para o adulto de exercer o poder sobre a criança, quando ela não 
se comporta de forma adequada, além de reproduzirem o histórico de violência 
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doméstica vivida pelos adultos quando criança ou pela violência de gênero 
representado pelo relacionamento com o marido. Os direitos são reconhecidos 
pelos participantes e muitas vezes encaminhados ao Centro de PETI e as 
intervenções e confrontos ocorrem por uma teia de relações, institucionais ou 
não, incluindo a sua própria família que, por vezes, viola, às vezes, defende. As 
práticas discursivas revelar a família, tal como concebida pela Teoria Crítica, 
pela diversidade, pela complexidade que incorpora contradições na luta pela 
sobrevivência, gerando conflitos entre gerações e entre gênero, relacionado 
com o poder e a posição que eles ocupam no relacionamentos; incluem 
diversidades, que não significam rompimento, mas as formas de se organizar 
para as dificuldades de vida, face, onde coexistem solidariedade e conflitos.

477. DADOS GERAIS:

As Representações Sociais dos Estudantes acerca do 
Bullying no Contexto Escolar

Autor: Luciene da Costa Araújo

Nível: Mestrado

Tema: violência 

Instituição: UFPB

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Maria da Penha de Lima Coutinho

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: Bullying; Representações Sociais; Tipos de envolvimento

Resumo:
A violência vem tomando proporções assustadoras em nossa sociedade, 
ocupando um grande espaço nas discussões atuais. Partindo da premissa de que 
a violência é uma construção social que se dá em meio a um conjunto de relações 
e interações entre os indivíduos, destaca-se a importância dos significados 
atribuídos ao bullying pelos atores sociais que fazem parte do cotidiano da 
escola. Deste modo, objetivou-se neste estudo apreender as representações 
sociais dos estudantes acerca do bullying, a partir dos seguintes tipos de 
envolvimento: agressor, vítima, vítima-agressora e não envolvido. Trata-se de 
uma pesquisa de campo, de cunho qualitativo e quantitativo, desenvolvida em 
instituições escolares do ensino fundamental da rede pública, na cidade de João 
Pessoa-PB. Este estudo foi realizado em dois momentos: No primeiro, foi utilizada 
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uma amostra constituída por 346 estudantes do sexo feminino e masculino, com 
faixa etária variando entre 10 e 17anos (M= 13,5; dp= 1,65), sendo a amostra 
do tipo não probabilística, acidental. Na coleta de dados utilizou-se a técnica 
de associação livre de palavras; um questionário de dados sociodemográficos e 
Experiências escolares; e a Escala de Agressão e Vitimizacão entre Pares – EVAP; 
No segundo momento, foi realizada a aplicação do SCAN-Bullying com uma 
subamostra de 32 estudantes. Na análise dos dados sociodemográficos e da 
Escala de Agressão e Vitimizacão entre Pares (EVAP) foram utilizadas estatísticas 
descritivas e inferenciais (qui-quadrado). Mediante a análise da EVAP constatou-
se que 39% dos estudantes não estavam envolvidos com o bullying, 27% foram 
identificados como agressores, 23% comportavam-se como vítimas-agressoras 
e 11% foram identificados como vítimas. Os dados obtidos através do teste de 
Associação Livre de Palavras foram processados pelo software Tri-Deux-Mots, 
revelando que o bullying foi representado de forma semelhante à sua definição 
teórica, categorizado como agressões diretas (socos e chutes), indiretas 
(através de ameaças) e como agressões verbais (xingamentos, apelidos), sendo 
também associado ao racismo e ao preconceito. Para a efetuação da análise 
do SCAN-Bullying foi utilizado o software ALCESTE, onde se observou que os 
estudantes identificados como vítimas representaram o bullying a partir de suas 
experiências de vitimização, destacando como o apoio era percebido diante 
destas situações. Os agressores atribuíram sentimentos positivos ao papel de 
agressor, associados à ideia de poder e popularidade, justificando a vitimização 
a partir das características pessoais da vítima ou em função dos estereótipos 
sócio-culturais. As vítimas-agressoras representaram o bullying como agressões 
físicas diretas e indiretas, manifestando comportamentos de revidar a agressão 
sofrida. Os estudantes que não estavam envolvidos com bullying revelaram 
uma preocupação com as estratégias de enfrentamento. Estes resultados foram 
discutidos à luz da literatura especializada, indicando convergência com alguns 
achados. Buscou-se ainda levantar as limitações potenciais do estudo.

478. DADOS GERAIS:

O bullying a partir de representações sociais de estudantes 
e da análise de produções científicas

Autor: Rosane de Sousa Miranda

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UFPB 

Área de concentração: Psicologia
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Orientador: Maria da Penha de Lima Coutinho

Ano da defesa: 2011

Palavras-chave: bullying, adolescentes, contexto escolar, representações 
sociais, produção científica. 

Resumo:
O objetivo geral da presente dissertação foi apreender as representações 
sociais dos estudantes acerca do bullying no contexto escolar e os conteúdos 
que emergem na produção científica sobre o bullying. Adotou-se um enfoque 
psicossociológico, por meio do arcabouço teórico da Psicologia Social, 
conduzido pela Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici. O estudo 
compreendeu duas técnicas de pesquisa, uma de campo e outra documental. 
O lócus da pesquisa de campo foi uma escola pública localizada no município 
de João Pessoa, na Paraíba. Para a pesquisa documental, foram coletados 
artigos científicos, a partir de busca na internet, em duas grandes bibliotecas 
virtuais: o Scielo e a Biblioteca Virtual de Saúde. A palavra-chave utilizada foi: 
bullying. Na pesquisa de campo, duzentos e sessenta e sete estudantes, com 
idade média de 16 anos, responderam a uma Escala de Agressão e Vitimização 
entre Pares e um questionário contendo itens bio-sociodemográficos e de 
vivências escolares. Em seguida foi composta uma subamostra onde se buscou 
pelo menos dois participantes para cada nível das variáveis: faixa etária, sexo, 
cor da pele, satisfação com o corpo e tipo de envolvimento. Participaram desta 
fase trinta estudantes que responderam a uma entrevista semiestruturada. Os 
conteúdos da entrevista foram tratados pela Análise Lexical do software Alceste, 
por meio do procedimento padrão. Este programa computacional também 
foi utilizado para o processamento dos catorze artigos recolhidos a partir das 
bibliotecas virtuais investigadas. Os dados coletados com o questionário e a 
Escala foram analisados por estatísticas descritivas e inferencial (qui-quadrado). 
Os resultados da entrevista demonstraram que os estudantes representaram 
socialmente o bullying ancorando-o no preconceito, objetivado em minorias 
como os gays; na culpabilização da vítima e banalização da violência, 
objetivada nos signos brincadeira e rir; foi ancorado ainda na ausência de 
suporte escolar e familiar, objetivado em falta de educação e de providências. 
Os artigos científicos tiveram predomínio de investigações empíricas pautadas 
principalmente numa classificação padrão de bullying e destacaram a carência 
de intervenções no Brasil. Quando analisados em conjunto, as representações 
sociais dos adolescentes e os temas ressaltados nos artigos científicos observou-
se aproximação acerca da carência de providências e intervenções. Por outro 
lado, os discursos se distanciaram à medida que, no caso dos estudantes, as 
falas denotavam o bullying associado ao preconceito (perspectiva intergrupal), 
enquanto que os artigos científicos sinalizaram para análises ligadas às 
correlações com variáveis sociodemográficas (perspectiva interindividual). 
Estes resultados foram discutidos à luz da literatura especializada. Procurou-se 
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ainda levantar as limitações potenciais do estudo, apontar a sua aplicabilidade e 
sugerir os desdobramentos de futuras pesquisas e intervenções.

479. DADOS GERAIS: 

Representações Sociais de Adolescentes em Cumprimento 
da Medida Sócio-educativa de Liberdade Assistida. 

Autor: Bianca Izoton Coelho

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UFES

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Edinete Maria Rosa

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Adolescentes, ato infracional, medidas sócio-educativas

Resumo:
A temática do adolescente em conflito com a lei tem despertado o interesse 
de pesquisadores e profissionais que atuam no âmbito das políticas sociais. De 
maneira a contribuir com essa área, a presente pesquisa objetivou analisar as 
representações sociais de medida sócio-educativa e ato infracional na visão 
de adolescentes em conflito com a lei. A Teoria das Representações Sociais 
foi utilizada como aporte teórico e metodológico. Participaram da pesquisa, 
quarenta e seis adolescentes que estavam cumprindo, há mais de três meses, 
a medida de Liberdade Assistida no município de Vitória-ES. Os dados foram 
coletados, por meio de entrevistas, com um roteiro semi-estruturado. A coleta 
de dados consistiu em um primeiro momento, relativo à técnica das evocações 
livres por meio dos termos “ato infracional” e “medida sócio-educativa” e em 
um segundo momento, relativo a questões extensas referentes aos mesmos 
termos, porém realizadas com nove adolescentes. Utilizou-se o software EVOC 
para análise das evocações emitidas e a Análise de Conteúdo para a análise das 
questões extensas. Os resultados apontaram a seguinte caracterização sócio-
econômica dos adolescentes: renda familiar baixa, baixo nível de escolaridade, 
local de residência precário, etnias afrodescendentes predominantes e 
distanciamento da religião. As representações sociais de ato infracional 
relacionaram-se aos tipos de atos infracionais e às suas causas e consequências. 
Além disso, observou-se que os tipos de ato infracional mais praticados foram 
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roubo e tráfico de drogas; as motivações para o cometimento do ato estão, 
prioritariamente, relacionadas ao dinheiro e más influências; alguns relataram a 
não reincidência no ato infracional, enquanto outros reincidiriam em condições 
de privação financeira ou desavenças pessoais. As representações sociais de 
medida sócio-educativa relacionaram-se a ações positivas em que, além da 
aprendizagem, houve a possibilidade de mudança. E ainda, os adolescentes 
apontaram a importância da família para o cumprimento da medida e afirmaram 
que a medida contribui positivamente em suas vidas.

480. DADOS GERAIS:

Juventude e utopia: construções possíveis na 
contemporaneidade

Autor: Paula Goldmeier

Nível: Mestrado

Tema: Violência

Instituição: UFRGS

Área de concentração: Psicologia Social e Institucional 

Orientador: Edson Luiz Andre de Sousa

Ano da defesa: 2007

Palavras-chave: psicanálise, utopia, juventude, violência, modos de 
subjetivação.

Resumo:

Esta pesquisa se propõe a analisar o contexto da juventude infratora na 
contemporaneidade, especialmente a brasileira e as possibilidades de 
intervenção e produção de utopias, buscando despertar para a necessidade 
de uma maior implicação política dos poderes públicos, saberes técnicos 
e demais setores da sociedade no combate à violência com que somos 
todos cotidianamente confrontados. Direcionada pela obra do filósofo 
alemão Ernst Bloch, tomo o conceito de utopia como vontade de criação 
de diferença, de negação e questionamento daquilo que se toma como 
natural. Assim, recusamos a ideia de que a infração juvenil seja um desvio 
de âmbito meramente individual ou pertencente às classificações de 
distúrbios de personalidade. Entendemos tal forma de violência como um 
fenômeno social historicamente produzido. A análise sobre os elementos 
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político-sociais que compõem tal quadro, assim como sobre os saberes 
e as práticas profissionais dirigidos aos jovens ditos delinquentes será 
orientada por conceitos de autores como Foucault, Deleuze, Guattari, entre 
outros. Pretende-se também refletir sobre como o referencial psicanalítico 
a partir da obra de Freud e leituras atuais pode se aliar ao ideal utópico de 
esburacamento do instituído e propor novos olhares e lugares de escuta 
para os conflitos e as potências da juventude. O projeto de extensão 
universitária “Abrindo Caminhos”, realizado na Procuradoria da República 
do RS, será o campo de pesquisa para analisar como se dão os encontros 
entre os saberes técnicos instituídos e os jovens em conflito com a lei e 
quais são os tensionamentos surgidos a partir daí em todos os envolvidos 
no projeto. Junto a esta exposição, apresentaremos outro projeto que se 
encontra com o Abrindo Caminhos e compõe mais um território utópico. 
Nos dois casos, é feita a tentativa de uma costura com a reflexão psicanalítica 
na aposta de que esta possa entrar como catalisadora de utopias, ou seja, 
como potencializadora de movimentos que escapem à lógica dominante 
de produção de verdades e modos de subjetivação e abra caminhos para 
novos possíveis, tanto para os jovens como para as práticas profissionais 
envolvidas com a questão da violência.

481. DADOS GERAIS:

Inscrição da lei, constituição subjetiva e masculinidades: 
cenas de adolescentes cumprindo medida socioeducativa

Autor: Carolina Esmanhoto Bertol

Nível: Mestrado

Tema: Violência 

Instituição: UFSC

Área de concentração: Psicologia

Orientador: Mériti de Souza

Ano da defesa: 2010

Palavras-chave: Adolescentes. Psicanálise. Ato infracional. (L)leis. 
Masculinidades
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Resumo:
Esta pesquisa tem como eixo central de investigação a inscrição subjetiva que 
adolescentes autores de atos infracionais produzem acerca da Lei. Parte-se de 
dois conceitos diferentes de lei: a Lei na concepção psicanalítica, a que proibe 
o incesto e orienta o desejo por meio dos valores culturais, e a lei no sentido 
jurídico, aquela que regula as ações dos sujeitos de uma civilização e mantém 
a ordem social. Suas interrogações iniciais surgiram do trabalho de escuta de 
adolescentes internados em uma instituição socieducativa, o qual possibilitou 
problematizar a incidência dos discursos, das práticas e dos valores sociais 
nos atos infracionais, que poderiam assumir outros sentidos para além da 
transgressão das leis jurídicas. Para apontar os limites das ações socioeducativas 
embasadas em uma concepção racionalista e universalizante do sujeito, na qual 
basta uma aquisição consciente de limites, habilidades sociais e psicológicas para 
produzir mudanças subjetivas, adota-se a perspectiva psicanalítica de sujeito 
constituído a partir de processos identificatórios inconscientes. Trabalhou-se, 
então, com conceitos desenvolvidos por Freud, como o complexo de Édipo, a 
Lei de interdição do incesto e as identificações, mas recorreu-se também à teoria 
lacaniana no que ela retoma e metaforiza algumas concepções freudianas. O 
percurso desta pesquisa contou com entrevistas realizadas com adolescentes 
autores de atos infracionais cujas análises fundamentaram-se nos conceitos 
psicanalíticos de transferência e escuta. Partiu-se da proposição de que a Lei 
opera como uma troca e é reforçada por meio de um pacto social. Aponta-se 
como o desamparo e a desigualdade na aplicação das leis, as representações de 
masculinidade, bem como os ideais do individualismo e do capitalismo, abrem 
caminho para o envolvimento do adolescente com atos infracionais como uma 
forma de corresponder aos ideais e às demandas da rede social. Neste caminho 
revela-se que o ato infracional não implica a recusa da Lei, pois, a Lei não se 
sobrepõe a lei.
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