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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – PSICOLOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/inq-duzh-nwz 
 
DOCENTES AVALIADORAS: Anatiele Paula de Souza, Laiana Tiemi Kawashima 
e André Masao Peres Tokuda. 
 
 
1. A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA AS RELAÇÕES 
HUMANAS 
 
Fernanda Dos Santos Miranda; Rafael Garcia Galvão; Anatiele Paula de Souza 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como objeto observar e compreender como o processo evolutivo do ser 
humano reflete em suas relações e desenvolvimento. O procedimento utilizado para a criação do artigo 
foi à pesquisa bibliográfica com intuito de identificar possíveis mudanças e comportamentos durante o 
processo de evolução do ser humano. Analisar e investigar a influência das tecnologias, como, por 
exemplos, celulares, tablets e outros tipos de objetos que possam ser utilizados como ferramentas de 
auxílio durante o processo de criação e aprendizagem de uma criança, e também seus efeitos em 
relação ao desenvolvimento psicossocial e aprendizagem infantil, os malefícios e benefícios envolvidos 
advindos desse modelo de educação infantil e seu impacto no modelo relacional entre pais e filhos. 
Desta forma, buscar informações que ressaltam ou negam tais influências, além de compreender como 
as relações entre pais e filhos se transformam por conta dessas tecnologias envoltas no processo de 
criação e aprendizagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: evolução; aprendizagem; relações familiares. 

 
 
2. EDUCAÇÃO SEXUAL A PARTIR DA SÉRIE SEX EDUCATION: Construção da 
Sexualidade na Adolescência 
 
Ana Paula Vicentini Boni; Beatriz de Oliveira Santana; Dayane Rosa Peres; Isabela Scabini Aguiar 
Bertarelo; André Masao Peres Tokuda 
 
RESUMO 
O período da adolescência vem acompanhado de muitas mudanças, biológicas, fisiológicas, 
psicológicas, sociais, econômicas, políticas, culturais, e outras, acontece na transição da infância para 
a vida adulta, caracterizando uma etapa nova do desenvolvimento, de novas realidades, fase de 
turbulências e adaptações, desta forma, se cria a necessidade de se trabalhar diferentes temas, entre 
eles a sexualidade, o qual deve ser abordado em todos os grupos sociais que esse adolescente está 
inserido, mas, principalmente na escola, por ser um local de aprendizagem, novos saberes e 
acolhimento. Com isso o objetivo deste artigo é discutir essas questões levantadas na série Sex 
Education e relacionar a realidade em que o adolescente está a partir de leituras de Foucault e destacar 
a importância de se problematizar e esclarecer a educação sexual nas escolas. Realizar discussão 
sobre o tema na educação serve para que compreendam como esta pode interferir de maneira positiva 
na vivência do sujeito e o não conhecimento pode causar experiencias negativas ao longo de toda a 
vida. A série Sex Education deixa exemplificado quando aborda diversos temas de sexualidade e da 
afetividade humana, de maneira responsável, muitas vezes didáticas e leve. É uma série que humaniza 
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e normaliza o assunto do sexo/sexualidade na adolescência e explicita a chave para quebrar seus 
tabus, através da compreensão e a comunicação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: adolescência; sexualidade; construção.  

 
 
3. O PAPEL DOS CUIDADORES NA PSICOTERAPIA INFANTIL COM ÊNFASE NA 
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 
 
Bianca Galindo Fonseca da Silva; Elson da Rocha Ferreira; Anatiele Paula de Souza 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo salientar a importância do papel dos cuidadores na psicoterapia 
infantil, além de clarificar as técnicas e ferramentas utilizadas pela Terapia Cognitivo-Comportamental. 
Os meios que foram utilizados para consumação do conteúdo citam a busca bibliográfica de artigos 
científicos e livros que retratam o tema referido, utilizando o suporte de dados eletrônico Scientific 
Electronic Library Online (SciELO). A partir de tal análise, foi possível perceber que a sociedade passou 
ao longo dos anos por várias transformações, incluindo mudanças no contexto familiar. Antes, o padrão 
era arreigado ao provedor masculino, que de modo geral supria a necessidade financeira, enquanto a 
mulher se dedicava a casa e aos filhos, contemporaneamente, este quadro foi ampliado, no qual a 
mulher assumiu seu lugar no campo profissional, passou a se tornar também provedora, o que gerou 
uma ruptura nos moldes de educação das crianças. Os novos formatos, geraram inclusive uma 
sensação de falta de tempo com os filhos, interferindo por vezes em suas reações emocionais e 
comportamentais. Independente do formato familiar, esta estrutura é fundamental no desenvolvimento 
infantil, portanto, pensar em manejo psicoterápico infantil é pensar na inclusão de seus cuidadores. 
Neste cenário, a TCC enfatiza a psicoeducação, orientação e treinamento de pais, seja individual ou 
em grupo, representando canal de informações fundamentais para que os resultados do que é 
trabalhado em setting, seja explanado para os demais ambientes em que a criança está inserida. 
Conscientizá-los de sua importância na psicoterapia faz com que o trabalho seja mais efetivo, 
sustentando um comportamento saudável no ambiente familiar e social da criança. 
 
PALAVRAS-CHAVE: terapia infantil; terapia cognitivo-comportamental; principais técnicas de terapias 
cognitivo-comportamental. 

 
 
4. RELAÇÕES AFETIVAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O Cuidador 
Suficientemente Bom 
 
Juliana dos Santos Terenzi; Rebeca Teixeira de Souza; Laiana Tiemi Kawashima 
 
RESUMO 
A afetividade é um dos elementos fundamentais para que ocorra o  desenvolvimento integral de uma 
criança, sendo o físico, psicológico, intelectual, cognitivo e social. Sendo assim, tomando como 
pressuposto de que não somente a família, que é o primeiro grupo social do indivíduo, mas também as 
pessoas que fazem parte do seu dia a dia, como os cuidadores e funcionários do Centro de Educação 
Infantil, devem exercer um papel que disponibilize a criança cuidado, proteção e carinho. O presente 
trabalho trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, que tem como objetivo demonstrar a 
importância das relações afetivas na educação infantil, tomando como base principal a teoria de 
Winnicott. A pesquisa foi realizada no período compreendido entre os anos 1975 e 2018, buscando 
investigar a importância do (a) cuidador (a) suficientemente bom (a) para o desenvolvimento infantil 
dentro da educação infantil. Primeiramente, buscou-se fazer um breve relato sobre as concepções 
históricas do cuidado infantil e o surgimento das creches e, em seguida, abordou-se como as relações 
afetivas são estabelecidas nesse ambiente. Desta forma, é compreendido que a afetividade é algo 
presente e necessário na educação infantil, sendo importante refletir sobre como essas relações 
ocorrem e colaboram para o desenvolvimento biopsicossocial de um indivíduo.   
 
PALAVRAS-CHAVE: afetividade, educação infantil e cuidadores. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 2 – PSICOLOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/xtr-tepp-jrm 
 
DOCENTES AVALIADORAS: Thomas Henrique da Silva Teixeira, Tatiane 
Cristine de Souza Lima e Fabiana Ferrari 
 
 
5. A DESCOBERTA DA SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA: Uma Análise da 
Série Sex Education Sob o Olhar Psicanalítico 
 
Everton Correa Ramos; Maiara Luciane Zancan; André Masao Peres Tokuda 
 
RESUMO 
Este artigo foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas, juntamente com a primeira temporada 
da série Sex Education, que foi criada no Reino Unido e o início de sua exibição aconteceu no ano 
2019. Este trabalho também apresenta uma breve caracterização histórica acerca da sexualidade, 
assim como discorre sobre seus componentes e como ocorre sua descoberta na adolescência. Tem 
como objetivo a realização de uma análise da série sob o olhar Psicanalítico e suas contribuições para 
o seu público, e como esta fase do desenvolvimento pode influenciar nas tomadas de decisões no início 
da vida adulta, bem como os processos históricos de sua construção, movimentos científicos, culturais 
e sociais. Também tem o objetivo de despertar a apreciação sobre o tema e a importância de seu 
discurso ativo com os jovens, com a finalidade de redução de conflitos, orientação, melhor transmissão 
de conhecimento, e na metodologia assertiva durante a orientação dos adolescentes. O referente artigo 
também discute a importância do diálogo durante este processo, a partir de uma visualização 
globalizada de conteúdos que são compartilhados com maior frequência, através de redes sociais, 
rodas de amigos, escolas, e até mesmo no âmbito familiar. Realizamos ao final discussões sobre a 
objetificação do corpo e sua simbolização, com vistas ao ambiente em que este individuo se encontra 
e a partir dos processos que experimenta, durante este período do desenvolvimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sexualidade; adolescência; diálogo; psicanálise. 

 
 
6. O ENVELHECIMENTO: A Sexualidade da Mulher Idosa e Direitos na Terceira 
Idade 
 
Larissa de Souza Barcelos; Lubieska Saleme Nogueira; Paulo Sérgio de Araújo Júnior; André Masao 
Peres Tokuda 
 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo abordar o processo de envelhecimento, desde suas mudanças 
físicas, psicológicas e sexuais, principalmente da mulher. A sexualidade é definida como um conjunto 
de atividades necessárias para promover o bem estar, a autoestima e a relação entre seres, visando o 
prazer. Socialmente, a sexualidade da população idosa é vista como inexistente, produzindo uma 
anulação destas pessoas. E quem tende a sofrer mais com essa perspectiva são as mulheres, que 
representam a maior parcela do número de pessoas idosas no Brasil e no mundo, muito por conta de 
significados atribuídos socialmente as mulheres, elas sofrem durante toda a vida e principalmente 
durante o envelhecimento, quando deixa de ser fértil e passa por uma série de alterações fisiológicas. 
A menopausa representa um grande marco na transformação hormonal, que reflete diretamente na 

https://meet.google.com/xtr-tepp-jrm
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autoestima e na vida sexual da mulher, pois atribuem a ela a diminuição da libido, o que é ocasionado 
pela falta de informação a respeito desse período e do próprio corpo. Nesse sentindo, é importante 
estimular a discussão sobre esses processos no ambiente familiar e entre profissionais da área da 
saúde, trazendo informações, aumentando a autoestima, deixando os estigmas sobre a sexualidade 
de lado e promovendo um envelhecimento saudável.  
 
PALAVRAS-CHAVE: envelhecimento; sexualidade feminina; psicologia do envelhecimento. 

 
 
7. GÊNERO E SEXUALIDADE UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL 
 
Fabíola Fontenelle Do Carmo Brito; Letícia Ferraz Silva; Maryele Santana Duro Reinoldes; Valéria 
França Silva; André Masao Peres Tokuda 
 
RESUMO 
O presente artigo objetiva elucidar questões referentes ao gênero e sexualidade, apresentando através 
de uma breve recapitulação histórica que ambos se formam a partir de uma construção social. Além da 
teoria utiliza-se também o documentário Bichas, contendo vários relatos sobre a vivencia de jovens, 
envolvendo descobertas, sofrimento e resiliência, uma luta diária em busca por respeito e igualdade. 
Com isso, compreende-se que o preconceito faz parte de uma construção social, que vem sendo 
passado através das gerações e infelizmente chegando aos dias atuais, impactando severamente nas 
relações sociais, causando adoecimento e em muitos casos levando indivíduos a morte, seja através 
da violência vivida diariamente nas ruas e até mesmo no convívio familiar ou o suicídio, que é uma 
atitude desespera de acabar com uma dor, sofrimento ou angustia, o sujeito não consegue visualizar 
outra solução que não seja abreviar sua existência. Em virtude dos fatos mencionados é extremamente 
necessário criar maneiras para diminuir o preconceito, levando conhecimento e informação a 
sociedade, para que esta não reproduza preconceito para as próximas gerações e também não pratique 
atos de violência contra outras pessoas, somente o conhecimento pode frear esse sério problema social 
que enfrentamos há tanto tempo. Não é preciso ser gay para lutar contra o preconceito, um pouco de 
empatia pode ajudar, colocar-se no lugar do outro é um exercício que facilita na conscientização. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bicha; Gênero e Sexualidade; Psicologia Social. 

 
 
8. TORNAR-SE MULHER: A Construção da Representação do Papel do Feminino 
na Sociedade Brasileira 
 
Ana Luisa Asti Lima; Juliana dos Santos Terenzi; Patricia Tiemi Campos Taniguchi; André Masao Peres 
Tokuda 
 
RESUMO 
O presente trabalho buscou demonstrar que a construção do papel social da mulher, principalmente 

mulheres brancas de classe média e alta, é marcado pela dominação masculina, resultado do pacto da 

aliança e organização social do patriarcado, no qual a mulher ficou designada ao ambiente privado e 

cuidados domésticos e dos filhos. Enquanto outras mulheres, principalmente negras, indígenas e de 

classe baixa, tiveram seus corpos transformado em objeto de trabalho, venda, prazer e uso. A 

construção da representação do papel da mulher na sociedade, independentemente de sua etnia, 

aponta para fenômenos que perpetua o imaginário social machista, reforça o sentimento de posse 

masculino, controle e dependência da mulher a um homem, que pode ser denunciado em diferentes 

reproduções artísticas que será explicitada ao longo do trabalho. A dominação do homem sobre a 

mulher além de antiga e cultural, promove violências, muitas vezes justificadas pelas próprias mulheres 

como forma de amor, como ciúmes, como normais. Justifica a necessidade de fomentar o diálogo sobre 

que sustenta essas percepções, promover formas educativas para ressignificação do papel feminino, 

sem estereótipos, sem modelos, que as mulheres possam ser que bem entender. O trabalho busca 

apresentar a construção do papel feminino, o machismo, sexismo e dominação masculina embutido no 

imaginário social reproduzido até hoje, provocar as mulheres a questionamentos, que leve a 
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compreensão de exercer seu direito. Afinal de nada adianta leis e mecanismos protetivos se a mulher 

achar normal tais fenômenos.   

 
PALAVRAS-CHAVE: sexualidade; mulher; corpo. 

 
 
 
 
 
 
 


