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EJE 1 - Políticas públicas, movimientos sociales y problemáticas actuales 

Mesa de Debate 
TITULO: Poblaciones vulnerables: inclusión y calidad en la educación superior. 

Autores: Salvadora Giménez Amarilla - Aida Fátima Navarro (Paraguay) 

 

RESUMEN 
Respecto a políticas inclusivas en el ámbito educativo, la legislación de Paraguay se caracteriza por 

su vigencia y cualidad no discriminatoria, sin embargo, la ejecución de políticas y acciones 

inclusivas en las universidades es un tema aún incipiente para las poblaciones vulnerables, por lo 

que es de carácter urgente plantear los pasos a seguir para concretar acciones específicas en ese 

nivel. (Giménez, 2019). La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(ANEAES), ha incorporado 192 indicadores de calidad a evaluar, de los cuales 14 corresponden a la 

inclusión de poblaciones vulnerables de una u otra forma, lo que representa al 7,3% del total de los 

indicadores de calidad para la acreditación de las carreras. La presente investigación apunta a 

realizar una revisión de los criterios de calidad, en los diferentes aspectos como infraestructura, 

equipamientos, adecuaciones curriculares, procedimientos, estrategias metodológicas, y gestión. 

En un segundo momento, realizar una discusión y análisis de la situación de inclusión de las 

poblaciones vulnerables en las Universidades en base a investigaciones realizadas y que serán 

complementadas, con el fin de visibilizar la situación actual de las ofertas educativas inclusivas.  

 
Mesa de Debate 
TITULO: Empatía e inteligencia emocional como factor protector de la salud mental 
en universitarios ante el COVID-19. 
Autor: Claudia Cáceres González (Paraguay) 
 
RESUMEN 
El estudio es un avance de investigación que refiere a la empatía e inteligencia emocional 
percibida de los estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa, como factor protector de salud 
mental en tiempos de COVID-19. El objetivo principal consiste en evaluar la relación de la empatía 
y la inteligencia emocional como factor protector de la salud mental de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Itapúa en tiempos de COVID-19. Es un estudio con metodología 
cuantitativa, diseño descriptivo-correlacional de muestreo probabilístico. Se está trabajando como 
población muestra con estudiantes de las Facultades de Humanidades y Medicina.  
En primera instancia, el instrumento aplicado desde setiembre a noviembre del 2020, es el TMMS-
24, cuyos resultados arrojaron que, en tiempos de pandemia, los estudiantes poseen una adecuada 
percepción emocional en un 59,8%, una adecuada comprensión emocional en un 57,7% y una 
regulación emocional adecuada en un 58,0%. En segunda instancia, se aguarda conocer los 
resultados del IRI, que está siendo aplicado a la población muestra desde marzo a abril, para 
conocer los estados afectivos y cognitivos de los estudiantes, que aportan a su salud mental, 

permitiéndolos sobrellevar la situación de pandemia y seguir los estudios universitarios. 

 
Mesa de Debate 
Título: Retrocesos sociales y políticos en la Patria grande: retos a una psicología 

comprometida.  
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Autor:  Carolina Judith Moll Cerizola (Uruguay) 

 
RESUMEN: 
Nuestra América Latina se encuentra - en su mayoría gobernada - por el neoliberalismo. Los 
avances que se vinieron dando en los diferentes países que han tenido gobiernos progresistas, 
se han ido perdiendo. ¿Los pocos países en los cuales?  a través de las urnas? nuevamente el 

progresismo ha llegado al gobierno, se han encontrado con un estado de endeudamiento, de 
pérdida de las políticas sociales, de los derechos y conquistas obtenidos, con un importante 
aumento de los índices de desempleo, de empleo informal, de porcentajes de pobreza y de 
población que ya se encuentra en la indigencia. Este panorama nos muestra una realidad social 
que requiere intervenciones de nuestra profesión, comprometida con los más vulnerables, con 
los más excluidos del entramado social. Los planes que se elaboraron oportunamente a mediano 
y largo plazo para mejorar la calidad de vida de la población y/o mantener los avances logrados, 
fueron o están siendo anulados, postergados, desmantelados, no tenidos en cuenta en los 
presupuestos de gastos e inversiones del país y de los diferentes actores gubernamentales que 
tienen que tienen que ver con la educación, con la asistencia a adultos mayores y personas 
discapacitadas, con planes de alimentación en merenderos, entre otras acciones delineadas por 
los gobiernos progresistas. Nuestro compromiso es seguir acompañando, apoyando, 
apuntalando a los diferentes colectivos que están siendo dejados de lado por los respectivos 
gobiernos. 

 
Mesa de Debate 
Título: Operaciones psicológicas y desestabilización política en nuestra américa: 
el Gobierno de López Obrador en México. 

Autor: José Joel Vázquez Ortega 
 
RESUMEN 
En el presente trabajo analizamos la forma en que desde hace más de una década en Nuestra 
América, con la llegada de gobiernos progresistas o de izquierda a través de procesos electorales 
legítimos se han implementado diferentes operaciones psicológicas para desestabilizarlos política 
y socialmente para desconocerlos, incluso, derrocarlos a través no ya de la acción directa de los 
militares o el ejército sino mediante los golpes de estado suave (soft) o bajo una nueva modalidad 
de golpes de estado judiciales. Estas situaciones que recientemente ocurrieron en Bolivia y 
Ecuador, con anterioridad se suscitaron en países como Brasil, Honduras y Paraguay, entre otros, 
así como de manera permanente contra el gobierno bolivariano de Venezuela, pero sin lograrlo. El 
caso actual es lo que ocurre en México, contra el gobierno de López Obrador, por lo que 
analizamos la forma en que se han llevado a cabo las operaciones psicológicas.  

 
Mesa de Debate 
Título: Uma Tarefa Ético-Política Da Psicologia Brasileira Frente Ao 
Neoliberalismo Genocida.  

Autor: Thessa Guimarães 
 

RESUMEN: 
No Brasil, a partir da década de 60, estabelece-se um conjunto epistemológico e prático que 
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erige o neoliberalismo como discurso hegemônico sobre o sofrimento: teorias da 
subjetividade fornecem um sujeito específico para a economia neoliberal; o tratamento do 
sofrimento vai paulatinamente sendo capturado por concepções neoliberais de mal-estar, 
trabalho, sujeito, liberdade. ¿A psicologia neoliberal? brasileira apresenta-se como herdeira 
tanto do pensamento conservador (que nos fornece uma gramática moral escravagista, 
oligárquica, colonial); quanto de um neoliberalismo? liberal?, que defende a 
internacionalização e abertura da economia nacional. Com o advento da Constituição de 
1988, nosso neoliberalismo chega como uma reação a um Estado que jamais se aproximou 
de alcançar o conjunto de sua população, mas que é interpretado como excessivo. Nossa 
realidade nacional já não pedia o ¿antídoto neoliberal?: a economia brasileira já era 

financeirizada, a distribuição de renda já era plataforma de esquerda. Assim, o 
neoliberalismo, traço forte do acordo entre civis e militares que a Constituição celebra, 
anuncia-se como a mais nova medicação econômica para os seus próprios sintomas. A 
presente comunicação busca refletir sobre a tarefa ético-política da Psicologia brasileira em 
um contexto de aprofundamento desse neoliberalismo conservador nos costumes, 
hiperliberal na economia e propriamente eugenista em seu manejo necropolítico da 
pandemia mundial que ora enfrentamos. 
 

Tema: Psicología y pueblos originarios y de la tierra 
 
Mesa de Debate 
Título: Nuestros cuerpos tienen sus raíces 
Autor: Edna Lopez (Brasil) 
 
RESUMEN 
Esa mesa tiene la propuesta de hacer la discusión de las articulaciones de la Psicología y los 
Pueblos Originarios e de la Tierra. En América Latina han impuesto estrategias de producción  
basadas en la transnacionalización con otros imaginarios y formas de subjetivación que abren el 
espacio de la individuación y la marginalidad, lo que lleva a una condición subalternizada de los 
pueblos indígenas. Pero nuestros cuerpos tienen sus raíces, un entendimiento basado en el 
contacto con nuestra historia, ampliando visiones y conocimientos sobre nuestros orígenes como 
pueblo mestizo, colonizado y desarraigado. Es fundamental comprender la cosmovisión de 
nuestros pueblos originarios, enfocándonos en las herencias corporales que se nos inscriben hasta 
hoy en esta nación-Brasil, es urgente ante la masacre que vivamos en nuestros cuerpos de 
memoria divididos y debilitados. Actualmente en Brasil, los pueblos indígenas enfrentan uno de 
los períodos de persecución más graves. Desde 2014 se ha incrementado el retroceso de los 
derechos indígenas conquistados en 1988. Las inversiones de militares, fundamentalistas 
religiosos y ruralistas son cada vez más elaboradas y hoy utilizan el espacio político para poner fin 
a sus intentos de explotación y exterminio de los pueblos indígenas.  
 

Mesa de Debate 
Título: Educación propia estrategia portadora de memoria y alteridad de los 
pueblos originarios. 
Autor: Rosa Julia Suárez Prieto (Colombia) 
 
RESUMEN 



  

  

5 

América Latina ha sido pensada desde otras miradas como una ficha más del neoliberalismo y del 
capitalismo mundial, de tal manera que le han impedido verse, conocerse y, menos aún, 
gestionarse. Le  
han impuesto estrategias de producción basadas en la transnacionalización con otros imaginarios 
y formas de subjetivación que abren el espacio de la individuación y la marginalidad, lo que lleva a 
una condición subalternizada de los pueblos indígenas en las sociedades occidentales 
contemporáneas. La  
colonización y desnaturalización de los pueblos originarios de América quebrantó, en gran parte, 
la concepción que tenían de sí sus habitantes pues se criminalizaron sus saberes, costumbres y 
tradiciones a lo largo del tiempo. El poder que llegó a tener occidente sobre la cosmovisión de 
estos pueblos fue tal, que llegaron al rechazo propio. La tortura, el avasallamiento, la colonización 
del alma y demás actos por parte de los colonos censuraron la memoria de los mismos. Es por esto 
que la resistencia está presente dentro de los espacios discursivos en los que subyacen dichas 
prácticas.  
Los cuerpos colonizados se enfrentan aquí al derecho por preservar tradiciones ancestrales, 
causas y métodos de tratamiento de la enfermedad en su universo simbólico. El conjunto de 
elementos que conforman la cultura y la identidad, ha recibido el nombre de ¿educación propia? 
entre los pueblos indígenas: Cada cultura es portadora de una educación propia que le ha 
permitido las enseñanzas y los aprendizajes para atender sus necesidades de supervivencia, 
relacionamiento interno y externo, creando sus lenguajes y otras formas de comunicación, así 
como sus maneras de trabajar y establecer los tipos de formación que requiere cada pueblo.  
 

Mesa de Debate 
Titulo: Povos Indígenas E O Enfrentamento À Política Anti-Indígena No Brasil 
Autor: Buniaca Kambioá Avelin 
 
RESUMEN 
No dia 22 de abril é " comemorado " no Brasil o dia do " descobrimento". Desde esse dia a 521 
anos atrás a vida dos povos indígenas mudaram drasticamente. Foram vários momentos 
dramáticos para a sobrevivência dos povos indígenas desde a invasão. E hoje os povos indígenas 
no Brasil enfrentam um dos mais graves períodos de perseguição. Desde 2014 existe uma 
ascensão do retrocesso dos direitos indígenas conquistados em 1988. Investidas de militares, 
fundamentalistas religiosos, e ruralistas estão cada vez mais elaboradas e hoje utilizam do espaço 
político para dar cabo aos seus intentos de exploração e extermínio dos povos indígenas. Existe 
atualmente dezenas de proposições em tramitação no congresso federal. Um processo genocida 
colonial que agora utiliza de meios jurídicos para se concretizar. Avelin Buniacá kambiwá é 
indígena da etnia Kambiwá, socióloga, professora, especialista em Gestão de políticas públicas em 
gênero e raça. Coordenadora do comitê mineiro de apoio às causas indígenas. Conselheira 
Municipal de promoção da igualdade racial de Belo Horizonte. 

 
Mesa de Debate 

Titulo: O Impacto Das Tecnologias Da Informação E Da Comunicação Na  
Comunidade Terapêutica Para Dependentes Químicos Comunidade 
Terapêutica Associação Fazenda do Senhor Jesus de São Borja 
Autor: Felipe Hruschka do Amaral (Brasil) 
 

RESUMEN 
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O presente relato de experiência busca demonstrar os impactos da utilização de Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TIC?s) junto ao ambiente de uma Comunidade Terapêutica 
destinada ao acolhimento e tratamento de dependentes químicos no RS (Brasil). O relato de 
experiência se organiza a partir do desenvolvimento do projeto (Re) Conectando que auxiliou na 
construção e entendimento dos processos cartográficos vivenciados desde 2019 na instituição. As 
cartografias realizadas demonstraram que a utilização das TIC?s como ferramentas terapêuticas 
desempenham um papel dicotômico no processo, visto que, por um ângulo auxiliam nos ganhos de 
empoderamento, autonomia e autogestão dos acolhidos, tanto em âmbito individual quanto 
coletivo, facilitando assim, seus acessos à ressocialização e apresentando-se como ferramentas 
com alto potencial de enfrentamento ao distanciamento social imposto pelo novo COVID-19. Por 
outro lado, o uso de tais tecnologias apresentam, o potencial de desenvolver processos de uso 
abusivo e/ou dependência tecnológica nos sujeitos em tratamento, visto fatores como, 
substituição de dependência e fuga mal adaptativa à alienação institucional experiênciada. 
Concluímos que, o impacto das TIC?s como ferramentas terapêuticas não assumem qualidades de 
bem ou mal, contudo, devem ser pensadas e problematizadas em relação a suas formas de 
utilização, bem como, em que ambiente terapêutico são aplicadas. 
 

Mesa de Debate 
Titulo: Gestão Pública: Utilização Das Ferramentas De Planejamento 
Estratégico Nas Escolas De Ensino Público No Brasil 
Autores: Maria Daise Matos - Adam Joyce Mary (Brasil) 
 
RESUMEN 
Esse estudo é recorte de uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento cujo objetivo é 
apresentar as ferramentas de planejamento estratégico utilizadas para monitoramento das ações 
educativas na rede pública em Manaus/ Amazonas - Brasil e suas contribuições para gestão 
escolar dessa rede. Utilizamos para esse estudo a abordagem metodológica qualitativa, 
documentos de domínio público e pesquisas bibliográficas. A Secretaria Municipal de Educação 
Semed/ Manaus, responsável pela terceira maior rede de ensino público do Brasil, diante dos 
desafios propostos pelo Plano Nacional de Educação- PNE, que estabelece metas para melhoria da 
qualidade da educação no país (2015-2025), implementou novas políticas educacionais, visando o 
fortalecimento da gestão e o direito a educação de qualidade a toda população manauara. E para 
alcançar esses objetivos, utiliza ferramentas gerenciais tais como:  
planejamento estratégico, avaliação, monitoramento dos rendimentos escolar, Matriz Swot, plano 
de metas, plano de ação. As análises parciais apontam que a intenção da Semed em garantir 
melhor qualidade na prestação de seus serviços com foco nos índices de rendimentos escolares 
por meio das ferramentas de planejamento estratégico, abre espaços para a instalação de uma 
cultura de gestão gerencial e controle, mudanças nas práticas docentes, nos processos 
democráticos e na autonomia gestora das escolas. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Práticas E Cuidados Ofertados A Pacientes Com Demandas De Saúde 
Mental Na Atenção Primária Brasileira 
Autores: Jomábia Cristina Gonçalves Dos Santos - Camilla Araújo Lopes Vieira 
(Brasil) 
 

RESUMEN 
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Esse trabalho constitui-se em uma pesquisa qualitativa, observacional e de campo, que objetiva 
discutir como ocorre assistência ofertada aos pacientes com necessidades de saúde mental pelos 
profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) da cidade de Iguatu, localizada na região 
nordeste do Brasil. A discussão será feita com base na experiência de uma das autoras durante os 
anos de 2018 a 2020, e através de entrevistas semidiretivas que foram realizadas com sete 
trabalhadores de saúde da APS do município em questão. As entrevistas foram analisadas através 
da Análise de Conteúdo de Bardin e os aspectos éticos obedeceram a Resolução 466/2012. As 
informações levantadas apontaram que a assistência concedida aos usuários com demandas de 
saúde mental ainda ocorre com resistência e distanciamento, devido ao estigma que os pacientes 
enfrentam. Os profissionais afirmaram sentirem-se despreparados para lidar com tais 
necessidades, construindo um cuidado fragmentado, por vezes limitado a consulta médica, à 
renovação de receitas e ao encaminhamento para os serviços especializados. Considera-se que se 
faz necessário o investimento na qualificação dos profissionais, pois a saúde mental na APS 
precisa envolver a construção de modelos de cuidado integrais que abordem o usuário, sua família 
e a comunidade em geral. 

 
Mesa de Debate 
Titulo: Salud y seguridad laboral en instituciones públicas de la ciudad de 
Encarnación. 
Autor: María Zunilda Fleitas Villalba (Paraguay) 

 
RESUMEN: 
Esta investigación trató sobre la implementación de normativas de salud y seguridad laboral en 
instituciones públicas de la ciudad de Encarnación, Paraguay. Metodológicamente fue una 
investigación descriptiva no experimental de corte transversal (marzo a octubre 2020) con diseño 
mixto. La muestra fue aleatoria simple que abarcó a 357 servidores públicos de las instituciones 
estudiadas. Se aplicaron cuestionarios con 23 ítems a funcionarios, lista de chequeo con 16 
indicadores a las instituciones y luego se analizaron documentos sobre normativas y políticas en 
materia sobre salud laboral. Se encontró que la implementación de las normativas es existente, 
debido a que hay presencia de protocolos internos sobre salud y seguridad pero que se requieren 
de más y mejores esfuerzos. Los responsables de velar por la salud laboral deben trabajar juntos 
para desarrollar y poner en práctica políticas, mecanismos y estrategias en el marco de la 
normativa vigente sobre la materia. Finalmente, es necesario avanzar hacia un modelo de 
desarrollo más humano que priorice el trabajo digno, la salud, la seguridad, la prevención de 
riesgos, la estimulación de las capacidades, las potencialidades humanas, el bienestar y que 
proteja el ambiente en forma integral para las futuras generaciones 
 

Mesa de Debate 
Titulo: PROJETOS DE VIDA DE ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS, 
PARTICULARES E DO SESI: UM ESTUDO PILOTO 
Autores: Carlos Henrique Ferreira da Silva - Lidiane dos Santos Souza - Letícia 
Lovato Dellazzana-Zanon - Miguel José Camargo de Jezus - Juliano Porto de 
Cerqueira Leite - Samantha de Oliveira Souza 
(Brasil) 
 

RESUMEN 
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Evidências indicam que adolescentes de diferentes contextos são capazes de construir projetos de 
vida (PV), os quais podem ser um fator de proteção para o desenvolvimento. O objetivo deste  
estudo foi conhecer os PV dos estudantes de escolas particulares, públicas e do Serviço Social da 
Indústria (SESI), que participaram do concurso de redação cujo tema foi "Minha vocação e o 
propósito de minha vida". Realizou-se um estudo piloto, de caráter exploratório, com cinco 
redações de cada tipo de escola, totalizando 15 redações. O método de análise dos dados foi a 
Análise Temática. Os principais resultados indicaram que: (a) os alunos de todas as escolas 
apresentam uma multiplicidade nas representações de PV, as quais estão implicadas por 
construções sociais; (b) somente os alunos das escolas públicas mencionaram as dificuldades 
sociais; (c) somente os alunos do SESI destacaram a confiança na escola para os auxiliarem na 
construção do PV; (d) somente os alunos das escolas particulares citaram preocupações em 
relação às cobranças familiares na construção do PV. Portanto, sugere-se que as concepções e 
desafios para elaboração do PV podem estar relacionadas aos tipos de escola. Assim, conclui-se 
que as representações de PV são construídas por meio da cultura e das relações sociais.  
 

Tema: Fascismo, pandemia y colonialismo digital: necesidades de análisis de la 
conjunción latinoamericana. 
 
Mesa de Debate 
Título: Virtudes de una psicología que lee la coyuntura. 
Autor: Marcos Ferreira (Brasil) 
 
RESUMEN: 
¿Cómo logra la Psicología encontrar los problemas más importantes para su desempeño y estudio? 
Hacer análisis de la coyuntura es importante para la formación y práctica profesional. El momento 
de la pandemia es un ejemplo de eso. Además del sufrimiento, enfermedades y muertes, ella es 
utilizada por fuerzas de extrema derecha. Dejan a los ciudadanos a su suerte y provocan que el 
hambre se extiende en la mayoría de los países de América Latina. Al mismo tiempo, l as 
plataformas GAFAM, como parejas, desarrollan la recolonización del planeta. Ante esto, es bueno 
centrarse en comprender los procesos que implican ese gran desastre, su uso por fuerzas 
conservadoras y su extensión a través de herramientas de inteligencia artificial. Por felicidad, ese 
encuentro nos prepara para temas como los traumas que resultan de la pandemia, sus impactos en 
la vida de los ciudadanos, los procesos de resocialización que ese cambio en la vida de las 
personas exigirá, el ejercicio de la solidaridad como forma de alimentar la salud mental, frenar el 
fascismo y afrontar las narrativas de extrema derecha, invasión y uso de la intimidad por parte de 
las plataformas y organización para combatir el hambre en nuestros países.  
 

Mesa de Debate 
Título: ¿Que Projeto Civilizatório Vamos Defender? 
Autor: Ana Merces Bock (Brasil) 
 
RESUMEN: 
A tradição positivista da psicologia a distanciou da sociedade. A dicotomia individuo-sociedade 
deixou a psicologia de costas para a realidade social. Ocupou-se do individuo e acreditou possível 
compreendê-lo e explica-lo sem considerar sua inserção em uma realidade social, cultural e histórica. 
Resultado deste processo foi pensarmos a psicologia em si e abandonarmos qualquer esforço para 
adotar e defender um projeto para a sociedade. Esforços deste tipo eram vistos como políticos e não 
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deveriam se misturar com a ciência. Mas a postura crítica que se desenvolveu na psicologia, a partir 
dos anos 1970, buscou superar ideias como estas e colocou a psicologia de frente para sociedade, 
pensando o sujeito a partir de sua relação constitutiva e dialética com a objetividade social. Esta 
nova condição passou a exigir de cada profissional um posicionamento: qual o projeto que estou 
defendendo para a profissão? Este projeto é civilizatório, ou seja, integra o projeto de profissão um 
projeto para a sociedade como um todo, para cada cidadão. O projeto do compromisso social surge 
como uma importante alternativa que defende uma sociedade humanizada e solidária. É preciso 
debater o projeto civilizatório que orienta a ética de nossa profissão. 
 

Mesa de Debate 
Título: Las redes sociales al servicio del fascismo en américa latina. 
Autor: Carolina Judith Moll Cerizola (Uruguay) 
 

RESUMEN 
Desde hace una década comenzamos a advertir la importancia y la popularidad que iban teniendo 
las redes sociales para los ciudadanos de nuestras sociedades. Sustituyendo otros medios de 
comunicación y de formas que nos lleguen noticias, las redes sociales son globales, son populares, 
son individualistas. En qué sentido afirmamos estas características: la mayoría de la población 
tiene acceso a ellas, circulan por ellas noticias de todo el mundo y por supuesto de la realidad de 
cada país y los seres humanos estamos cada vez más centrados en nosotros mismos, olvidando el 
entorno y de allí que los aparatitos por donde accedemos a las redes sociales, estén tan difundidos, 
cumplan la función de absorbernos; la adicción a ellos viene aumentando muchísimo de acuerdo a 
las últimas investigaciones. Esta realidad tecnológica, pero sobre todo social y actitudinal, no pasó 
inadvertida para quienes estudian cómo llegar más a los ciudadanos en las campañas electorales. 
Comenzaron a usar estos medios de comunicación (la prensa, radio y televisión ya la tienen 
mayoritariamente de su lado, del lado del poder) para crear figuras políticas, para mentir, difamar, 
confundir, y también colonizar, pero de otra forma a los pobladores de estas tierras. Esto es el 
nuevo fascismo. 
 

Tema: Poblaciones vulnerables: Expresiones y resistencias. 
 
Mesa de Debate 
Título: COVID-19 y atención a vulnerables en Cuba. El valor de la 
responsabilidad. 
Autor: Alberto Erconvaldo Cobian Mena (Cuba) 
 
RESUMEN 
Se hace una panorámica del impacto psicológico de la covid 19 en poblaciones vulnerables y cómo 
desde los preceptos de la salud universal, gratuita y accesible, en tanto principios del sistema 
nacional de salud cubano, en el que está inserta la psicología de la salud, se adoptan decisiones 
que permiten la atención a diversos sectores vulnerables de la población, dígase ancianos que 
viven solos, personas con condiciones comórbidas variadas que las hace más susceptibles a 
enfermar y a tener complicaciones,  
niños con situaciones especiales de salud en el orden psicológico y familiares con personas con 
déficit intelectual congénito o adquirido. Se exponen nuestras experiencias en la potenciación del 
valor responsabilidad de todos los componentes implicados, fundamentalmente de los familiares 
de las personas con déficit y de las instituciones comunitarias en el caso de los más susceptibles. 



  

  

10 

Se exponen nuestras experiencias en la potenciación del valor responsabilidad de todos los 
componentes implicados, fundamentalmente de los familiares de las personas con déficit y de las 
instituciones comunitarias en el caso de los más susceptibles. 
 

Mesa de Debate 
Título: Caminar la palabra y pensar bonito: Una forma de resistencia de los 
pueblos originarios. 
Autor: Rosa Julia Suárez Prieto (Colombia) 
 
RESUMEN 
Las comunidades y pueblos originarios en América Latina, se vieron abocados a desplazarse a las 
grandes ciudades lo que generó un cambio cultural que implica, además, procesos de adaptación 
en detrimento de su cultura y saberes ancestrales. Parto de la importancia de generar un diálogo 
de saberes, aprendiendo y escuchando desde la espiritualidad el caminar la palabra. Llegar a la 
comprensión y reflexión de ese universo simbólico, donde las subjetividades se transforman así 
mismas y a su entorno, es propio de la psicología por lo que se propone comprender, aprehender y 
respetar el universo simbólico de los pueblos originarios, a la estética de sus cuerpos, a la fuerza 
emocional de sus culturas, a los sentimientos que tejen colectivos emocionales, que recogen y 
resignifican otras historias y formas de experimentar la relación entre los humanos y el cosmos 
que registran, no solo en la mente sino, tal vez con mayor intensidad en lo sentí-pensante del 
pensar bonito. 
 

Mesa de Debate 
Título: Z-Teste - Novos Aportes Interpretativos Qualitativos. 
Autor: Burani Gabriel Arruda (Brasil) 
 
RESUMEN 
Introdução: Este trabalho propõe aportes de interpretação qualitativa do Z-Teste oriundos dos 
símbolos e argumentações, sob a ótica dos conceitos pós-freudianos de Liberman, Maldavsky e 
Sneiderman. Todo discurso é caracterizado por correntes psíquicas que conformam a 
personalidade, com características das fases psicossexuais. Busca-se apresentar aportes 
psicanalíticos de interpretação às respostas de protocolos de Z-teste, caracterizados por desejos e 
defesas de personalidade. Compõe os avanços da tese de doutorado "Um estudo dos símbolos e 
dos desejos com o Z-Teste e Questionário Desiderativo na avaliação psicológica da personalidade 
para uso e o porte de armas de fogo, no Brasil" pela UCES - Buenos Aires. Metodologia: Analisamos 
de forma longitudinal três protocolos de mesmo sujeito, 10 homens com idades entre 30 e 60 
anos, submetidos a avaliações psicológicas para manuseio de armas de fogo, num intervalo regular 
de 2 anos a cada aplicação. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética, CAAE: 
42474920.4.0000.0123. Discussão: A interpretação dos símbolos dos protocolos de Z-teste, bem 
como a análise dos discursos do sujeito, tem convergido para o mesmo estilo comunicacional 
predominante de correntes psíquicas o que fortalece a intepretação dos desejos e defes as. 
Considerações Finais: Esta interpretação qualitativa permite ao avaliador uma visão sobre as 
correntes psíquicas presentes na dinâmica da personalidade emergente nos símbolos, argumentos 
e a análise do discurso do avaliado em suas respostas do Z-Teste. 
 

Tema: Impacto das tecnologias da informação e da comunicação na 
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Conversatorio 
Título: Colectivo escuta liberta: Escucha a familiares de presos en el estado de 
São Paulo. 
Autores: Marisa Feffermann - Marcella Souza e Silva - Suely Castaldi Ortiz da 
Silva (Brasil) 
 
RESUMEN 
O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo em números absolutos 
(INSTITUTE FOR CRIMINAL POLICY RESEARCH, 2018). O estado de São Paulo por sua vez 
contabiliza cerca de 30% de toda população prisional do país, totalizando aproximadamente 
230.000 presos (BRASIL, 2017). O encarceramento em massa tem impacto nas vidas das famílias, 
tanto ao nível social, econômico e individual, gerando profundo sofrimento mental (S DE 
OLIVEIRA MELO, 2013). Em decorrência da pandemia de COVID-19 no Brasil e do agravamento 
das violências perpetuadas no sistema prisional, a Associação de Familiares e Amigos de Presos e 
Presas (AMPARAR) e a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio se depararam com a demanda 
de familiares que estavam sofrendo o impacto da proibição das visitas e a falta de notícias de seus 
entes queridos. Da parceria entre as duas organizações, surgiu o Coletivo Escuta Liberta, iniciado 
em março de 2020 a fim de realizar atendimento psicossocial a familiares de presos/presas. O  
projeto, composto por 45 psicólogos, psicanalistas e psiquiatras atende 80 pessoas. O objetivo é o 
de legitimar e fortalecer as famílias para o enfrentamento do sofrimento decorrente da situação de 
isolamento provocada pela pandemia, como também pelas marcas produzidas pelo cárcere. 
 

Mesa de Debate 
Título: La práctica del cutting en los estudiantes de la educación escolar básica 
de una institución educativa. 
Autor: Cecilia Beatriz Villasanti Riquelme (Paraguay) 
 

RESUMEN: 
El trabajo surge a partir de la experiencia con adolescentes de entre 11 y 15 años, de una 
institución educativa. El tema de estudio es el comportamiento (o síndrome) denominado cutting 
o cortes en la piel. Estos adolescentes expresan de esta manera el sufrimiento a la tensión 
emocional, a la tensión generada en el ambiente, o por las dificultades familiares. Esto no quiere 
decir que, quienes practican los cortes en la piel, presenten tendencias suicidas; es más bien, una 
conducta que se comunica a través del sufrimiento del cuerpo. El objetivo principal abordado, es 
identificar los motivos que llevan a estos adolescentes a la práctica del cutting, así también, las 
causas subyacentes de este síndrome. El enfoque metodológico es cualitativo con estudio 4 casos, 
de alcance descriptivo. El estudio da cuenta, de que los adolescentes que recurren a esta práctica, 
generalmente lo hacen por la baja tolerancia a la frustración, el pobre control de sus impulsos, la 
ansiedad y la (extrema) sensibilidad al rechazo. Pero también lo realizan como respuesta a la 
presión del grupo de amigos y compañeros. 
 

Mesa de Debate 
TITULO: Escola, Juventudes, Neoliberalismo E Produção De Subjetividades 
Autor: Eduardo de Camargo (Brasil) 
 
RESUMEN 
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O trabalho apresentado é fruto de uma pesquisa de Mestrado em andamento que busca 
compreender melhor a construção de processos identitários de jovens brasileiros, alunos do 
Ensino Médio em escolas de tempo integral do estado de São Paulo onde é oferecida a disciplina 
"Projeto de Vida". Ao analisar a legislação estadual, os planos de ensino, os cadernos dos 
professores e dos alunos, foi-se percebendo um direcionamento para a construção de um projeto 
de vida voltado ao mercado de trabalho, muitas vezes na construção de sonhos voltados ao capital, 
no intuito de formar cidadãos preparados tecnicamente para  
assumir postos de trabalho, porém sem preocupar-se com uma educação crítica, que possibilite a 
ampliação de leitura de mundo, capaz de gerar cidadãos mais conscientes e emancipados. Posto 
que a educação pública é direito dos jovens e obrigação de estado, buscou-se compreender que 
tipo de educação está sendo ofertada a esses estudantes mais vulneráveis e quais identidades são 
resultantes desse processo. Educar quem, educar como e educar pra quê, são as indagações que 
norteiam a pesquisa. 
 

Tema: Las posibilidades y desafíos de la educación pública durante la 
articulación de la pandemia en São Paulo. 
 
Mesa de debate 
Título: La psicología escolar durante la pandemia. 
Autor: Carla Guimarães (Brasil) 
 
RESUMEN 
A Psicologia Escolar desenvolve ações através do diálogo com educadores, família e estudantes no 
Município de São Paulo, atua no combate e prevenção das diversas violências, faz parte da equipe 
multiprofissional do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem. Destina-se ao 
atendimento dos bebês, crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados e ou se 
encontram em situação de sofrimento, desencadeando prejuízos significativos no processo de 
desenvolvimento e aprendizagem. Assegurar os direitos fundamentais, o cuidado integral, 
possibilitar o acesso e permanência na escola são ações que tem como intuito a promoção de 
reflexões e ações pautadas no coletivo bem como as potencialidades e possibilidades dos diversos 
agentes dan comunidade escolar frente aos diversos desafios. A pandemia chegou de uma forma 
avassaladora para muitas famílias brasileiras e imigrantes, onde grande parte já sobrevivia com 
pouquíssimos recursos. Neste período, foi importante continuar o projeto de escuta com as 
famílias, crianças e adolescentes, nos conectar, criar vínculos. Foi um grande desafio garantir que 
as crianças tivessem acesso as ações educativas. Durante o contato com as crianças e responsáveis 
nos deparamos com situações de extrema pobreza, violência doméstica, perda de emprego, 
insegurança alimentar, despejo, entre outras situações de vulnerabilidade as quais exigiram 
intervenções imediatas. 

 
Mesa de Debate 
Título: O acolher para além das fronteiras. 
Autor: Alves Rizia De Araujo (Brasil) 
 
RESUMEN 
Discursaremos sobre quão importante é o ato de acolher, não somente em nosso idioma, o 
português, mas para além deste, rompendo fronteiras. Acolher é uma ferramenta essencial para a 
construção de relações  
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interpessoais e para a criação de vínculos; sendo um método de trabalho das nossas ações 
pedagógicas que inspiram respeito e confiança às famílias, principalmente na Educação Infantil. 
Para atingir o objetivo de acolher, duas ações são fundamentais: ser sensível e estar disponível. A 
pandemia nos trouxe um desafio no ato de acolher: Como acolher estando longe? E um desafio 
ainda maior para nossa escola: Como acolher em outro idioma? Assim, discursaremos sobre como 
o uso de um aplicativo de mensagens foi capaz de nos aproximar e acolher as famílias, em especial 
uma família de imigrantes venezuelanos, que além de lidar com o medo de se desfazer de tudo 
para começar uma vida nova, de rumar ao desconhecido, do desespero da descoberta de uma 
doença de sua filha, tiveram que lidar com a barreira do idioma. E como a articulação da rede, 
empatia e o respeito são essenciais para o cumprimento deste compromisso de acolher, mesmo 
sem compreender bem todas as palavras. 
 

Mesa de debate 
Título: Reverberações do/no ensino da arte: uma experiência. 
Autor: Josefa Nunes Rossato Camila 
 
RESUMEN 
Me aventuro a tratar dos caminhos percorridos no ano de 2020 no que diz respeito ao Ensino de 
Artes na Rede Municipal de São Paulo no contexto da crise sanitária desencadeada pela pandemia 
de COVID-19. Enfatizo o ensino de arte e as produções dos estudantes do Ensino Fundamental I I, 
pois os jovens 
estudantes são temas de meus estudos há algum tempo, especialmente no que tange ao manuseio 
e criação apoiados nas ferramentas da tecnologia digital. Em abril de 2020 em decorrência da 
suspensão de aulas presenciais, os docentes do município de São Paulo passaram a fazer uso da 
plataforma virtual Google Classroom. Ali, configurou-se um ambiente de encontro com trocas, 
palavras e escuta. Neste sentido, o trajeto de fazer arte em tal ambiente, trouxe a oportunidade do 
encontro com o trabalho desenvolvido no Núcleo de Apoio e Acompanhamento para 
Aprendizagem (NAAPA) no que tange a divulgação das produções dos estudantes/artistas.  
 

Tema: El fenómeno migratorio en américa latina y el impacto psicosocial.  
 

Mesa de Debate 
Titular: Migraciones, pandemias y género. 
Autor: Inea Giovana Da Silva-Arioli (Brasil) 
 
RESUMEN 
Los flujos migratorios en los últimos años son un fenómeno de creciente importancia 
internacional y actualmente son objeto de interés por parte de estudiosos y formuladores de 
políticas públicas. El género es una herramienta analítica y política que demuestra cómo se 
representan las características sexuales en el contexto social: discutir género es explicar parte de 
las complejidades discriminatorias de la historia y sus consecuencias. La pandemia que 
inicialmente fue atestiguada por algunos como 'democrática', porque afectó a todos, resultó ser 
absolutamente discriminatoria, dejando claro que las pautas de los expertos son incompatibles 
con la estructura económica, social y material de muchos colectivos. Tal cuadro resalta la 
vulnerabilidad de la condición de las mujeres inmigrantes en el contexto de la pandemia, ya que 
viven en la intersección de prejuicios, que tienen como trasfondo las relaciones patriarcales que 
configuran la sociedad contemporánea. Pensar en la inmigración de mujeres en términos de 
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derechos humanos es, en última instancia, pensar en un estado democrático de derechos para 
todos. Es necesario considerar que las mujeres inmigrantes experimentan diferentes formas de 
discriminación e invisibilidad social, las cuales, articuladas entre sí, producen una situación de 
vulneración de derechos, agravada actualmente por el escenario pandémico.  
 

Mesa debate 
Titulo: Sofrimento E Cansaço Na Pandemia De Covid-19: O Excesso De 
Trabalho E O Trabalho Com O Excesso. 
Autor: Maria Lívia Tourinho Moretto (Brasil) 
 
RESUMEN 
No contexto da pandemia do Covid-19 é evidente o aumento expressivo e preocupante de 
situações de sofrimento intenso das pessoas inseridas nas instituições de saúde (e també m fora 
delas). Nota-se, com isso, a importância de instrumentalizarmos os profissionais de saúde com 
relação à temática do sofrimento em situações extremas, atualizando-os com relação às formas de 
manejo possível, facilitando seu acesso a material instrucional de qualidade e fomentando espaços 
de formação para que os profissionais de saúde tenham oportunidade de aprender, refletir e 
aprofundar sobre essa temática. Neste trabalho, daremos ênfase à discussão sobre o cansaço na 
pandemia como uma das expressões do sofrimento, fazendo a diferença entre excesso de trabalho 
e o trabalho com o excesso, a fim de facilitar a compreensão e, além disso, ampliar as 
possibilidades de construção de estratégias de cuidado e de autocuidado, especialmente em 
situações de desastres e pandemias, considerando o potencial traumático de tais situações.  
 

Mesa de Debate 
Titulo: Políticas Públicas: Programa Municipal De Escolarização Do Adulto E 
Pessoa Idosa Em Espaços Não Formais 
Autores: Maria Daise Matos - Claudia Cristina Auzier Da Costa (Brasil) 
 
RESUMEN 
Esse estudo objetiva apresentar uma política educacional elaborada pela Secretaria Municipal de 
Educação Semed/ Manaus- Am/ Brasil, para atender pessoas adultas e idosas por meio de um 
Programa de Alfabetização (Promeapi) e sua relevância para inclusão e elevação da escolaridade 
para adultos a partir de 30 anos de idade e idosos. Os procedimentos metodológicos utilizados 
neste estudo partiram de uma abordagem qualitativa e como procedimentos técnicos utilizamos 
análises documentais de domínio público e referenciais bibliográficos. A Semed/Manaus, vem 
desde 1999, oportunizando a escolarização para adultos e idosos como estratégia de política 
pública e acolhimento aos problemas sociais. O Promeapi é desenvolvido em espaços não formais  
em parcerias com diversas intuições públicas e organizações não governamentais sem fins 
lucrativos. A oferta de escolarização em espaços não formais torna-se um instrumento de política 
pública a medida em que promove o acesso à educação de qualidade, a permanência, equidade, 
inclusão e cidadania. E com bases nas informações obtidas em nosso estudo acerca do Promeapi 
enquanto política educacional, este, vem cumprindo com sua finalidade principalmente por ser 
norteado por fundamentos e princípios democráticos, de humanização, emancipação e 
aprendizagem ao longo da vida para estudantes de classes populares.  
 

Mesa de Debate 
Título: Racismo E Sofrimento Ético-Político: O Impacto Do Racismo Nas 
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Subjetividades E Saúde Mental Do Povo Preto 
Autor: Thamiris Santos (Brasil) 
 

RESUMEN 
Não há como abordar a saúde do povo negro desconsiderando o racismo. No entanto, ainda 
persiste o não reconhecimento da existência do sofrimento psíquico oriundo do racismo. Portanto, 
sinaliza-se a necessidade e urgência de que as profissionais psicólogas busquem maior 
compreensão do racismo como produtor de um sofrimento específico, histórico e coletivo. A 
escassa produção que aborda as relações entre saúde mental e racismo revela que a Psicologia não 
ficou imune ao apagamento das questões relacionadas aos grupos raciais e étnicos e, assim como a 
psiquiatria, tem um histórico de ausência nessa área. Munanga (2003), denuncia que, no que tange 
à Psicologia clínica, a área dispensa pouca atenção às vítimas de preconceito racial e 
discriminação, fato que alerta para a necessidade de maior produção acadêmica que tenham como 
objeto de análise o racismo e suas consequências na estrutura psíquica dos agentes envolvidos 
nessa relação de opressão, seja a pessoa-alvo ou mesmo o perpetrador do racismo. Certos de que 
sofrimentos políticos precisam ser enfrentados psicológica e politicamente, esse trabalho objetiva 
verificar a contribuição da Psicologia com o debate sobre saúde mental e racismo, a fim de 
compreender, a partir dos pressupostos teóricos da Psicologia Social e da dialética 
exclusão/inclusão, a questão do sofrimento psíquico da população negra, considerando as 
ressonâncias do racismo em suas subjetividades e na produção do sofrimento ético-político. 
 

Tema: Mediación simbólica, cita y deseo del analista de trabajar con autismo. 
 
Mesa de Debate 
Titular: A Mediação Simbólica, A Nomeação E O Desejo Do Analista No Trabalho 
Com O Autismo  
Autor: Luis Achilles Rodrigues Furtado (Brasil) 
 
RESUMEN 
A partir da experiência de pesquisa e de intervenção clínico-institucional com crianças autistas no 
interior do Ceará - Brasil, esta mesa se propõe a dialogar tomando como base os problemas 
teóricos-clínicos que o atendimento de autistas implicam. Os autores abordam noções importantes 
na prática e na teoria como a função da nomeação e do registro simbólico na estruturação 
subjetiva bem como a função da subjetividade do analista no trabalho com essas crianças. Mais 
especificamente os autores abordam as noções de mediação simbólica, nomeação e desejo do 
analista como conceitos importantes na condução do tratamento. Todos os trabalhos referem-se a 
uma experiência inovadora no campo da saúde mental infantil mas que considera a vasta 
experiência que é relatada na literatura especializada desde a primeira metade do século XX. 
Fazendo parte de uma pesquisa financiada pela FUNCAP, o conjunto dos trabalhos se articulam a 
importância da suposição dos autistas como sujeitos sensíveis e respondentes à dimensão da 
linguagem e ao mundo que lhes circunda, valorizando, assim, suas produções e invenções 
particulares. 
 

Mesa de Debate 
Titular: O Desejo Do Analista E O Trabalho Com Crianças Em Grave Sofrimento 
No Interior Do Ceará-Brasil. 
Autor: Lucas Gomes Bezerra Annael (Brasil) 
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RESUMEN 
A partir da experiência de atendimento de crianças autistas em uma extensão universitária no 
interior do estado do Ceará, Brasil, questionamos a função do desejo do analista na experiência 
clínico-institucional. Nos questionamos até que ponto o operador do tratamento é convocado em 
sua subjetividade ou o fator determinante é uma separação entre o que lhe é próprio e o que se 
presentifica em suas intervenções. Para desenvolver essa pesquisa, financiada pela FUNCAP, nos 
referimos ao testemunho clínico de Rosine Lefort (1920-2007) na fundação Parent-de-Rosan, em 
Paris, como exemplo paradigmático em que o desenvolvimento objetivo do trabalho e a dimensão 
subjetiva do analista mantém íntima relação. Para isso realizamos uma revisão teórico-clínica na 
obra "O nascimento do Outro", assim como nas obras de Freud e Lacan. O conceito de desejo do 
analista, neste sentido, torna-se fundamental em nossas reflexões, especialmente no sentido de 
um "desejo advertido". Conclui-se que, nestas iniciativas clínico-institucionais, verifica-se que o 
trabalho se entrelaça diretamente com a formação do analista no que tange à sua própria análise, 
permitindo que não haja uma simetria entre a posição do analista e a dos sujeitos em jogo no 
tratamento. 
 

Mesa de Debate 
Título: La nominación en el trabajo psicoanalítico con niños: aportes a la 
práctica desde el análisis del caso Dick. 
Autor: Frederico Santos Alencar (Brasil) 
 
RESUMEN 
As noções de nomeação e nome-próprio em psicanálise não são puramente teóricas e descritivas, e sim 
condizem estruturalmente com a experiência subjetiva. Intencionamos demonstrar de que maneira tais 
noções podem contribuir no trabalho com crianças em grave sofrimento. Nosso estudo faz-se também 
ligado à nossa prática no projeto Água de chocalho, no interior do Ceará - Brasil, que atende sujeitos 
autistas e psicóticos. De cunho teórico-clínico, a pesquisa nos permitiu identificar a importância da 
nomeação na intervenção com esses sujeitos. Utilizamos o estudo do caso Dick, descrito por Melanie Klein, 
como exemplo paradigmático de nossa pesquisa. Em Dick - nome atribuído por Klein ao garoto chamado 
Alan - temos que a analista costumava ler o próprio caso para o menino. Ou seja, Alan sabia que era Dick. 
Quando jovem, tornou-se um grande leitor de Charles Dickens. Com Dick, podemos sustentar a hipótese de 
que a nomeação produz efeitos importantes no estabelecimento da posição do sujeito na sua relação com o 
mundo da linguagem. Com esta pesquisa, financiada pela FUNCAP, destacamos a importância da relação 
com o nome-próprio, à luz da psicanálise, na constituição psíquica e na direção do tratamento com crianças 
gravemente comprometidas, como as autistas e psicóticas. 

 

Tema: Prácticas profesionales y pandemia: desafíos continuos. 
 

Mesa de Debate 
Titular: Salud mental de los trabajadores offshore y psicología clínica en las 
organizaciones durante la pandemia. 
Autor: Bianca Machado Quintão (Brasil) 
 
RESUMEN 
O ambiente offshore (local de atividade laboral onde o indivíduo permanece em alto mar, por 
aproximadamente 28 dias, sem a possibilidade de retorno para casa e com jornada de trabalho 
ininterrupta de 12 horas por dia) já traz alguns entraves e contradições na garantia da saúde do 
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trabalhador. Diante do contexto da pandemia, período em que as atividades offshore não foram 
interrompidas, as empresas precisaram se adaptar, não apenas com novos protocolos de testagem, 
distanciamento, isolamento pré embarque e demais recomendações globais em saúde, mas 
também no contexto de suporte emocional e psicológico aos seus trabalhadores e trabalhadoras. 
Obviamente que nem todas as empresas desse ramo aderiram à estratégia em saúde mental para 
primeiros socorros psicológicos, psicoeducação ou psicoterapia breve para alívio de sintomas e 
melhoria do bem-estar desses indivíduos habitantes do mar. A proposta seria apresentar algumas 
estratégias adotadas para apoio psicossocial no contexto da pandemia aos trabalhadores e 
trabalhadoras offshore. 
 

Mesa de Debate 
Título: Linha De Cuidado De Saúde Intersetorial. 
Autor: Furtado Lumena Almeida Castro (Brasil) 
 
RESUMEN 
O avanço da pandemia, em todo o mundo, coloca importantes desafios para os governos, 
sociedades e os sistemas de saúde. No Brasil temos um agravante: a posição e descoordenação do 
governo federal, e de alguns estados e municípios, das políticas de enfrentamento dessa. Uma 
pandemia que escancara e aumenta uma grande desigualdade social, pede ações intersetoriais. 
São muitas pandemias nos muitos e diferentes territórios. O aumento do desemprego, das muitas 
violências, pessoas perdendo sua moradia e ampliando o contingente de moradores nas ruas, e a 
fome voltando ao centro das agendas de forma exponencial, são avassaladores para populações 
que vivem em situações de maior vulnerabilidade. O grande aumento do adoecimento/sofrimento 
emocional e psicológico tem sido detectado em todas as classes sociais, mesmo que com diferentes 
conformações. A psicologia está presente em todas as políticas públicas que tratam desses temas e 
tem ainda mais o desafio de ajudar a qualificar políticas e intervenções, visando avançar as 
medidas protetivas e diminuir os grandes impactos da desigualdade social e do agravamento de 
suas consequências. O absurdo número de mortes torna ainda mais urgente enfrentar estes 
desafios. O compromisso com todas as vidas é um norteador central no desenvolvimento das 
políticas intersetoriais. 
 

Mesa de Debate 
Titular A Avaliação Psicológica Na Prática Do Psicólogo. 
Autor: Maíra Amaral Andrade (Brasil) 
 
RESUMEN 
A atuação do psicólogo na área da Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) requer 
constantes atualizações mediante aos diversos desafios e desenvolvimento nas formas de trabalho 
e novas tecnologias, principalmente no contexto atual de maior necessidade de adaptação da 
profissão ao ambiente virtual diante das medidas restritivas de distanciamento social. 
Constantemente temos novos lançamentos de instrumentos psicológicos, exigindo deste 
profissional a busca de conhecimento para utilizá-los em sua área de atuação. Apesar de haver um 
crescimento de instrumentos para avaliação psicológica no geral, contudo, temos menos 
instrumentos direcionados para a área da POT. Ainda assim, somos beneficiados por este 
aumento, uma vez que podemos utilizá-los para avaliar características importantes nos processos 
organizacionais, tais como nos processos de novos colaboradores, promoção interna, definição de 
plano de carreira e desligamento. Mediante isso, a avaliação psicológica na POT propicia maior 
segurança nos processos realizados nas organizações, pois os resultados obtidos são utilizados 
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para fornecer subsídios para uma maior assertividade do psicólogo. Este trabalho irá discutir a 
avaliação psicológica como prática do psicólogo na Psicologia Organizacional e do trabalho. Cabe 
ressaltar, que a escolha de cada instrumento a ser direcionado aos processo organizacionais é de 
responsabilidade do psicólogo, bem como apresentar os benefícios que os instrumentos 
psicológicos podem propiciar aos processos organizacionais, inclusive tornando os resultados 
mais assertivos 
 

Mesa de Debate 
Titulo: Sistema Informático de Profesionales en Salud Mental. 
Autor: Juvenal Aguilar (Bolívia) 
 
RESUMEN:  
Desde que el inicio de la pandemia del COVID-19 20 la vida cotidiana de los seres 

humanas se vio afectada enormemente. Esto llevó a una serie de cambios y 

transformaciones que llevaron a la implementación de una serie de medidas orientadas 

a precautelar la salud de la población, como ser: distanciamiento social, cuarentenas, 

confinamiento, implementación de la educación virtual, el teletrabajo y muchos otros. 

Este encierro ha traído para muchas personas, insomnio, tristeza, ansiedad, depresión 

 

Tema: Educação, infâncias e natureza: escolarização na pandemia de covid-19 
e subsídios para políticas educacionais. 
 
Mesa de Debate 
Título: Escolarização Na Pandemia E A Importância Das Atividades Escolares 
Ao Ar Livre 
Autor: Beatriz De Paula Souza (Brasil) 
 
RESUMEN:  
O aprofundamento do confinamento da infância como efeito da pandemia de COVID-19 produziu 
uma condição de maior sensibilidade e reflexão acerca da importância das atividades ao ar livre e 
em contato com a natureza para o desenvolvimento integral das crianças, na escola - nosso objeto 
de estudo - e em outros espaços de vida. Serão apresentados e analisados dados acerca de como 
diversos atores da comunidade escolar - educadores, responsáveis e alunos - do Ensino 
Fundamental I de duas escolas públicas paulistanas, têm sentido e pensado esta questão. Estes 
dados estão sendo obtidos por meio de questionários e entrevistas, online por segurança sanitária. 
Protocolos oficiais dos níveis nacional, estadual e municipal de São Paulo referentes à volta às 
aulas presenciais, assim como recomendações nacionais e internacionais de instituições de 
referência, como a UNICEF, sobre este mesmo assunto, também serão apresentados e analisados 
tendo como cerne este objeto de estudo.  
Objetivamos produzir subsídios para políticas públicas para a melhoria da Educação, a partir do 
que estamos encontrando a respeito da importância das atividades ao ar livre e em contato com a 
natureza para o desenvolvimento integral das crianças. 

 
Mesa de Debate 
Titulo: Educação, Infâncias E Natureza: Apresentando A Pesquisa. 
Autor: Marilene Proença Rebello De Souza (Brasil) 
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RESUMEN 
A pesquisa tem por objeto de estudo a importância da relação com a natureza durante o processo 
de escolarização da infância. O objetivo geral é conhecer a influência das crises sanitárias para 
propostas de escolarização em contato com a natureza; identificar vivências em isolamento social 
durante a crise de COVID-19 e que trouxeram de conhecimentos sobre o ensino nessas condições e 
oferecer subsídios e propostas de modelos escolares para o Ensino Fundamental I, considerando 
tais experiências. O método utilizado será de estudo bibliográfico-documental e de estudo de caso 
etnográfico. Os procedimentos para o levantamento bibliográfico-documental compreendem a 
identificação de propostas pedagógicas sistematizadas, voltadas para a aprendizagem escolar no 
Ensino Fundamental I, e que acontecem integradas às atividades ao ar livre e em contato com a 
natureza, visando, construir uma Linha do Tempo das propostas pedagógicas. No que tange à 
dimensão empírica, a pesquisa está configurada em três momentos: a) durante a fase de 
isolamento social propiciada pela Pandemia Covid 19; b) no retorno presencial durante a 
Pandemia; c) no retorno às aulas presenciais pós-Pandemia Todo o processo de pesquisa se dará 
de forma participativa e o relatório final será disponibilizado às escolas participantes.  

 
Mesa de Debate 
Titular: Linha do tempo educação, infâncias e natureza. 
Autor: Negreiros Fauston (Brasil) 
 
RESUMEN: 
A presente pesquisa busca analisar os resultados obtidos a partir da atividade acadêmica 
denominada "Linha do tempo da Educação ao ar livre e em contato com a natureza no séc. XX" 
realizada por equipe de pesquisa do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em 
Psicologia Escolar - LIEPPE, do Instituto de Psicologia - Universidade de São Paulo - IPUSP. O 
objetivo foi elaborar uma Linha do Tempo de experiências sistematizadas e teorias em 
escolarização ao ar livre e em contato com a natureza no século XX. Quanto aos procedimentos 
metodológicos, o estudo contou com levantamento bibliográfico documental, com recorte 
temporal de 1901 a 2000, localizando marcadores temporais – fatos históricos, obras publicadas, 
legislações, tratados internacionais, entre outros - de diferentes áreas e em convergência com o 
escopo do estudo. Por fim, o estudo possibilitou compreender as concepções de educação vigentes 
durante pandemias e grandes crises mundiais e a importância das discussões geradas por tai s 
acontecimentos no plano pedagógico e instrucional. 
 

Tema: Cuba y el enfrentamiento a la COVID-19, y el enfrentamiento a la 
COVID19, experencias desde la psicología en su vínculo con otras instituciones. 
  
Mesa de debate 
Titulo: Psicología y políticas públicas. Desafíos para la profesión en Cuba. 
Autor. Alberto Erconvaldo Cobian Mena (Cuba) 
 
RESUMEN: 
se aborda cómo la psicología en cuba es parte de las políticas públicas del país, específicamente la 
psicología de la salud como parte esencial del sistema de salud cubano a través de su presencia en 
todos los niveles de atención asistencial, de la docencia médica y en las investigaciones de salud, 
respondiendo ello a la implementación de políticas públicas, establecidas y consensuadas por el 
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estado cubano y con el gremio de psicólogos de la salud, respectivamente, para su 
implementación. la presencia de la psicología como disciplina, ciencia y profesión en todos los 
programas de atención es un ejemplo de ello, dígase programa de atención al niño, a la mujer, la  
embarazada, a los adolescentes, a la tercera edad. el problema psiquis está presente en todas las 
disciplinas y asignaturas de las carreras de ciencias médicas y de la salud, en los ejes horizontal y 
vertical, así como en los programas de investigación. tan alta presencia implica retos para nuestra 
profesión en tanto las exigencias que se les imponen para poder responder a las mismas, son 
mayores, demandando mayor y mejor preparación académica, científica como competencias 
indispensables para un adecuado desempeño. se exponen acciones que garantizan el logro de tales 

objetivos. 
 
Mesa de Debate 
Titular: La experiencia de la psicología en su asesoramiento a organizaciones 
estatales en tiempos de la COVID-19. 
Autor: Alexis Lorenzo Ruiz (Cuba) 
 
RESUMEN: 
 La psicología como integrante de la comunidad científica cubana diseñó un conjunto de acciones 
para el enfrentamiento de la epidemia de Covid 19, en estrecha cooperación con profesionales e 
investigadores de Universidades, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Ministerio 
de Educación, entre otras instituciones. La coordinación de esta colaboración ha estado a cargo del 
Ministerio de Salud Pública, su objetivo ha sido conformar un programa nacional de 
acompañamiento psicológico y social estratificado, para toda la población cubana. Los psicólogos 
cubanos junto a otros profesionales, han enfrentado los retos que la situación impone para poder 
responder a los mismos, lo que ha demandado respuestas rápidas, preparación académica y 
científica, como competencias indispensables para un adecuado desempeño en aras de contribuir 
al bienestar de grupos poblacionales y trabajadores sanitarios. Múltiples investigaciones se han 
diseñado y realizado siguiendo el principio de la intersectorialidad y multidisciplinariedad que 
caracteriza a la política del sector. Paralelamente -en el inicio de esta labor- y a partir del resultado 
de las investigaciones, en la medida en que se iban obteniendo, fueron diseñándose estrategias de 
intervención para prevenir, en lo posible, las consecuencias psicológicas, pedagógicas y sociales de 
la situación epidémica. Un reto particular lo constituyó la orientación psicológica a distancia, labor 
en la cual no teníamos antecedentes. Las experiencias obtenidas se comparten en la presentación  

 
Mesa de debate 
Titulo: Atención a los trabajadores de la salud en Cuba durante la epidemia de 
COVID-19. 
Autor: Teresa Isabel Lozano Pérez (Cuba) 
 
RESUMEN: 
Desde el inicio de la pandemia en Cuba, el MINSAP -en unión con otras instituciones- empezó a 
realizar acciones para la protección de los trabajadores sanitarios. Se realizaron un conjunto de 
actividades que han tenido en cuenta la salud de forma integral, no solo desde el punto de vista de 
la bioseguridad sino también previniendo los aspectos psicológicos implicados, dado el esfuerzo 
desbordante que impone el enfrentamiento a la situación epidemiológica, con el objetivo de 
fortalecer los recursos personológicos de los trabajadores en las instituciones de salud. Entre las 
actividades realizadas se iniciaron un conjunto de investigaciones para conocer, en tiempo breve, 
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el comportamiento de indicadores como los estados emocionales, niveles de estrés, necesidades 
sentidas de diferentes profesionales en puestos de trabajo diversos para el cumplimiento de sus 
funciones, sus habilidades comunicativas, la preparación para el manejo de información difícil con 
familiares de personas enfermas, entre otros aspectos. A partir de los resultados obtenidos se han 
trazado diferentes estrategias para la prevención de trastornos psicológicos y bournout. Como 
expresión de la intersectorialidad y multidisciplinariedad que caracteriza la política de salud en 
Cuba, la Psicología estrechó vínculos con otras ciencias en pos del bienestar de los trabajadores 
sanitarios. 

 
Mesa de Debate 
Titulo: Orientación psicológica en grupos de Whatsapp durante la pandemia 
de la covid-19 en Cuba. 
Autor: Bárbara Zas Ros (Cuba) 
 
RESUMEN: 
Ante la emergencia de los primeros casos de COVID-19 en Cuba, un grupo de psicólogas y 
psicólogos de diferentes centros de la Habana, convocados por la Sección de Orientación 
Psicológica de la Sociedad Cubana de Psicología, comenzaron a brindar ayuda psicológica 
profesional a la población usando la plataforma WhatsApp. Se organizaron los PsicoGrupos en 
WhatsApp en diversas temáticas percibidas como demanda de la población, fue conformándose 
durante los primeros cuatro meses de trabajo, los fundamentos de un Servicio de Orientación 
Psicológica a distancia. El presente trabajo tiene como objetivo, presentar un resumen d e la 
organización de esta experiencia, con las bases conceptuales y metodológicas de la misma, y los 
resultados alcanzados en la evaluación del funcionamiento del servicio desarrollado. La 
concepción de la orientación psicológica asumida, es la de una puesta en acción de los 
conocimientos de la psicología, para brindar ayuda profesional en una situación de emergencia. 
Cuenta en este caso con dos elementos estructurantes. El primero, el dispositivo grupal como 
productor de efectos inmediatos de contención, apoyo y cooperación. El segundo, el empleo de la 
plataforma WhatsApp, por ser esta de gran acceso por una buena parte de la población que 
consume los servicios de internet en Cuba, y por ser una opción que facilita la posibilidad de 
funcionar en condiciones de aislamiento sanitario. Se exponen los principios asumidos de la 
orientación psicológica a distancia, beneficios probables y retos, conformación del dispositivo 
grupal, pautas organizativas, referentes para el trabajo grupal, recomendaciones operativas,  

funcionamiento del servicio y los resultados de la evaluación del mismo . 
 
Mesa de debate 
Titulo: Levantamento Dos Grupos De Pesquisa Cadastrados No Diretório Do 
Cnpq: A Teoria Histórico-Cultural No Brasil 
Autores: Alexia Oliveira Silva - Marilene Proença Rebello de Souza (Brasil) 
 
RESUMEN 
A pesquisa "Levantamento dos Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório do CNPq: A Teoria 
Histórico-Cultural no Brasil e as Políticas Públicas" teve por objeto de estudo analisar a inserção 
da Psicologia Histórico-Cultural no Brasil, em grupos de pesquisa que a indicaram formalmente 
como norteadora para seus trabalhos. Tivemos por objetivo compreender cenários e desafios da 
inserção da pesquisa na perspectiva dessa teoria no campo das políticas públicas educacionais nas 
áreas de Educação e Psicologia, tomando como referência os grupos cadastrados no Diretório de 
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Grupos do CNPq. Foram encontrados 79 grupos de pesquisa no Brasil cadastrados no CNPq e que 
referem à teoria histórico-cultural como sua base de pesquisa e de atividades de ensino, extensão 
e produção acadêmica. Realizamos uma revisão bibliográfica sobre a inserção da teoria histórico -
cultural no país e sobre a metodologia de pesquisa "estudo do conhecimento" e, depois, 
analisamos e tratamos os dados dos grupos de pesquisa através do Programa Iramutech Versão 
0.7 alpha 1 e o programa R i386 3.5.1. Constatamos que tal teoria está presente em diferentes 
áreas do conhecimento e se mostra cada dia mais relevante para a compreensão de diversos 
processos fundamentais para a humanidade 
 

Mesa de debate 
Socioeducar: ¿Uma Prática Emancipadora Ou Repressivo-Assistencial? 
Priscila Cardoso - Débora Cristina Fonseca (Brasil) 
 
RESUMEN 
O termo socioeducação se destina no Brasil ao trabalho realizado com adolescentes que 
cometeram atos infracionais. Entretanto, embora presentes nos documentos oficiais não há uma 
definição consistente e teórica sobre o termo "socioeducativo". Os poucos estudos realizados 
demonstram que não há uma clareza teórica sobre o conceito de socioeducação, o que traz 
consequências para o trabalho desenvolvido por profissionais que trabalham diretamente com 
esses adolescentes. Isso significa dizer que, embora tenhamos avançado no tocante a legislação e a 
regulamentação técnica das aplicações e execuções das medidas socioeducativas, ainda há uma 
grande lacuna quando se trata da conceituação teórica do termo socioeducação. Sem fundamentos 
teóricos e metodológicos suficientes e consistentes, os socioeducadores têm dificuldades em 
exercer suas funções e acabam por desempenharem práticas coercitivas e sancionatórias ou 
assistencialistas, o que significa dizer que os programas, na prática, ainda possuem um caráter 
repressivo-assistencialista, embora, gradativamente, tentem incorporar o discurso de trabalho 
voltado para o exercício de cidadania e o enfrentamento das desigualdades sociais. É nesse sentido 
que pretendemos problematizar sobre algumas questões como: a socioeducação acontece no 
Brasil para que e para quem? Os socioeducadores estão a serviço de quem? Existe possibilidade de 
uma prática socioeducativa emancipadora? 
 

Tema: Psicología y pandemia: Retos latinoamericanos. 
 
Mesa de debate 
Titulo: Pandemia y formación de la psicología en Latinoamérica. 
Autor: Jorge Enrique Torralbas Oslé (Cuba) 
 
RESUMEN 
La pandemia de COVID-19 es una crisis sanitaria sin precedentes. Este escenario ha desatado y/o 
profundizado crisis de diferentes naturalezas: económica, social, política, educativa. El gran calibre 
de cada una y su superposición en complejos entramados sociales, suponen el  mayor desafío de 
nuestro presente y futuro. Esta crisis toma un matiz peculiar en Latinoamérica donde, incluso 
antes de enfrentar la pandemia, la situación social se estaba deteriorando debido al aumento de 
los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente 
descontento social. En ese contexto, la Psicología puede aportar de forma trascental a la 
tranformación social. Sin embargo, su mayor obstáculo es la crisis pre-existente en su enseñanza y 
por tanto, en el devenir de su actuar profesional: cisma entre ciencia y profesión, secuestro del 
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paradigma de lo científico, la negación de sus raíces y contexto, la mercantilización sostenida en la 
excusa de la sobrevivencia, debilitamiento del asociacionismo, entre otros rasgos. ¿Cuánto la 
pandamia ha agudizado estos rasgos? ¿Cuánto ha supuesto una oportunidad para la 
transformación de la Psicología y por tanto, de su rol social? ¿Cuáles son caminos posibles para 
salir de la crisis actual? Esta ponencia reflexiona sobre este tópico. 
 

Mesa de debate 
Titulo: La estrategia virtual de apoyo psicosocial como respuesta de apoyo 
emocional frente al COVID-19, experiencia honduras. 
Autor: Erick Romero (Honduras) 
 
RESUMEN 
La pandemia toco las puertas de Honduras el 15 de marzo del 2020, para el 18 de marzo del 2020 
se conforma una estrategia virtualizada de apoyo psicosocial como respuesta del impacto 
emocional del COVID 19. 8 meses después de la primera atención y luego de 1200 atenciones 
brindadas, presentamos una sistematización de la experiencia con las herramientas utilizadas, los 
aprendizajes adquiridos, los dilemas éticos enfrentados y las dificultades que 60 psicólogos 
pudieron enfrentar durante este periodo de tiempo. Como parte de las diferentes estrategias que 
en los países de latinoamerica se llevaron a cabo, el Equipo Hondureño de Acompañamiento 
Psicosocial presenta su humilde y pequeño aporte que la psicología ha brindado como respuesta a 
los pueblos latinoamericanos en el marco del COVID 19. Como parte de las diferentes estrategias 
que en los países de latinoamerica se llevaron a cabo, el Equipo Hondureño de Acompañamiento 
Psicosocial presenta su humilde y pequeño aporte que la psicología ha brindado como respuesta a 
los pueblos latinoamericanos en el marco del COVID 19. 
 

Mesa de debate 
Titulo: COVID-19 y violencia contra las mujeres: pandemias interconectadas. 
Autor: Doris Montenegro (El Salvador) 
 
RESUMEN 
La pandemia del COVID 19 sorprendio a los sistemas sanitarios, y en muchos países las medidas 
implementadas fueron excusas para legitimar practicas militaristas y auotritaristas de control en 
contextos políticos polarizados. Entre el COVID 19 y las medidas de control militar y policial. la 
Violencia contra la mujer nuevamente quedo subsumida, las victimas invisibles y las reparaciones 
postergadas. La Pandemia, la cuarentena estricta obligo puso a mujeres, niñas y adolescentes en 
mayor riesgo de vulneraciones y violencias, al quedar fuera de los mecanismos existentes de 
denuncia, puesto que las víctimas quedaron 24 horas conviviendo con el agresor. Por la 
prioridades sanitarias, se afectaron todos los sistema de atención a la violencia existentes, Salud, 
Justicia, policial y escolar En países como EL Salvador, la visión oficial ante las denuncias públicas 
del incremento de violencia, fue la deslegitimar su existencia, pues privó la visión patriarcal del 
estereotipo que la casa es el lugar más seguro para las mujeres y por tanto ante el despliegue 
policial y militar por el control de epidemia las mujeres y niñas se encuentran más seguras en casa 
, pues el riesgo de violencia social está controlado? 

 
Mesa de debate 
Titulo: Apoyo psicológico por videollamada (APV) en pandemia de COVID-19. 
Autor: Raquel Del Socorro Guillén-Riebeling (México) 
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RESUMEN 
En reiteradas ocasiones se ha hecho referencia a la amenaza a la salud mundial en el inicio de la 
segunda década del siglo XXI. Situación de emergencia sanitaria sin precedentes en la historia de 
la humanidad, las disposiciones epidemiológicas han generalizado el confinamiento como 
principal medida de prevención de contagio. Ante el riesgo, diversos autores brindan estrategias 
cognoscitivas y conductuales para afrontar los riesgos en situaciones naturales adversas. El 
confinamiento propició los vínculos no presenciales (teletrabajo, virtual, digital) como el Apoyo 
Psicológico por Videollamada (APV). Objetivo: El presente trabajo proporciona los lineamientos 
del APV bajo el modelo cognitivo conductual. Método: Se planeó la estrategia APV con los sustento 
teórico - práctica: Intervención breve de emergencia; carta de consentimiento informado, 
formatos de entrevista de evaluación, intervención y seguimiento; planteamientos de alcances y 
limitaciones. Resultados. Se llevaron a cabo 36 contactos para el APV, se seleccionaron 5 casos, 3 
de mujeres y 2 de hombres, donde se llevaron a cabo las estrategias metodológicas. Los alcances 
fue la prevención de contagio de COVID 19, reforzamiento de estrategias de enfrentamiento y 
estilo de vida saludable. Discusión y Conclusiones: La intervención APV cuenta con el apoyo 
teórico práctico frente a esta y otras situaciones emergentes.  
 

Poster 
Titulo: Linha Do Tempo Da Educação Ao Ar Livre E Em Contato Com A 
Natureza 
Autor: Clara De Oliveira Buonicore (Brasil) 
 
RESUMEN 
A presente pesquisa busca analisar os resultados obtidos a partir da atividade acadêmica 
denominada "Linha do tempo da Educação ao ar livre e em contato com a natureza no séc. XX" 
realizada por equipe de pesquisa do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em 
Psicologia Escolar - LIEPPE, do Instituto de Psicologia - Universidade de São Paulo - IPUSP. O 
objetivo foi elaborar uma Linha do Tempo de experiências sistematizadas e teorias em 
escolarização ao ar livre e em contato com a natureza no século XX. Quanto aos procedimentos 
metodológicos, o estudo contou com levantamento bibliográfico documental, com recorte 
temporal de 1901 a 2000, localizando marcadores temporais - fatos históricos, obras publicadas, 
legislações, tratados internacionais, entre outros - de diferentes áreas e em convergência com o 
escopo do estudo. Por fim, o estudo possibilitou compreender as concepções de educação vigentes 
durante pandemias e grandes crises mundiais e a importância das discussões geradas por tais 
acontecimentos no plano pedagógico e instrucional. 

 
Poster 
Titulo: Infância, educação e natureza: o que dizem os protocolos de retorno às 
aulas presenciais? 
Autor: Giselle Naiby Samayoa Morales (Brasil) 
 
RESUMEN 
Este trabalho é parte de uma pesquisa que tem por objeto de estudo a importância da relação co m 
a natureza no processo de escolarização da infância para o desenvolvimento integral e os efeitos 
da Pandemia de Covid-19 sobre esta relação. O painel tem por objetivo apresentar e analisar 
diretrizes e recomendações para o retorno às aulas presenciais quanto a este objeto de estudo. 
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Analisará protocolos referentes ao retorno às aulas na crise sanitária ocasionada pelo vírus Covid-
19. Compreenderá os seguintes protocolos: a) oficiais da Educação, do Município e do Estado de 
São Paulo e do Ministério da Educação do Brasil; b) de instituições de referência: nacional, 
representada pela Fundação Fiocruz (Brasil); e internacional, representada pela UNICEF e seu 
documento dirigido à América Latina e Caribe, bem como as Recomendações da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses. As análises centram-se em três eixos: a) caracterização dos documentos 
quanto a estrutura e referências; b) concepção de desenvolvimento; c) presença das atividades 
escolares ao ar livre e em contato com a natureza e suas possíveis repercussões na aprendizagem. 
Visa contribuir com a discussão sobre a importância dos conhecimentos da Psicologia Escolar e 
Educacional e para a melhoria da qualidade da Educação. 
 

Poster 
Titulo: Psicodinâmica Do Trabalho Feminino: Estratégias De Mediação Em 
Mulheres Migrantes No Brasil 
Autor: Manuela De Almeida (Brasil) 
 
RESUMEN 
O Projeto Migrantes surge no contexto do grupo de pesquisa de Psicodinâmica do Trabalho 
Feminino da UnB. Sua fundadora, Carla Antloga, realiza uma revisão crítica de literatura na teoria 
da psicodinâmica do trabalho de Dejours, denunciando a escassez de produções em torno do 
trabalho feminino. Baseadas nessas críticas e nas de Saskia Sassen, que enfatiza o papel das 
trabalhadoras migrantes na economia global, bem como a precarização de sua inserção no 
mercado, optamos por trabalhar visando o preenchimento de lacunas identificadas no referido 
corpo teórico. Por meio de oficinas etnográficas, buscamos identificar estratégias de mediação 
desenvolvidas por mulheres migrantes hispano-falantes no Brasil. Entretanto, o projeto se 
desenvolveu para além de sua premissa inicial. Diante da necessidade de coletar dados 
virtualmente, nos aproximamos das possíveis participantes por meio do Facebook, contato que 
nos possibilitou perceber a falta de espaços virtuais seguros para mulheres migrantes. 
Enxergamos aí a possibilidade de cumprir com o que julgamos ser nosso dever ético-político 
enquanto pesquisadoras, gerar retorno em benefício das migrantes, de forma que iniciamos os 
conversatorios, encontros paralelos à coleta de dados reservados ao compartilhamento de 
experiências. O objetivo do projeto passa a incluir também a construção de uma comunidade de 
apoio, segurança e acolhimento. 
 

Poster 
Titulo: La obra de San Blas. 
Autor: Mara Maria Salomé Vacchetta Boggino (Paraguay) 
 
RESUMEN 
El interés es colaborar con las políticas públicas de salud y educación desarrollando programas 
adecuados a nuestra cultura. Para ello debemos tener en cuenta quien es nuestro destinatario. Y 
nuestro destinatario -o sea el paraguayo- habla el jopará. Este libro es un intento de rescate de 
nuestra cultura a partir de nuestra constelación lingüística mixta. En efecto, somos producto de un 
castellano mal hablado por los colonizadores andaluces y un guaraní que ha perdido su esencia 
religiosa. El guaraní era una religión inmanente (se buscaba el ¨cielo¨ acá en la tierra). Una lengua 
es una co-creación entre el humano y su medioambiente, pero actualmente la selva que dio origen 
a esta lengua, está convertida en un sojal. Una lengua es una caja de herramientas que sirve al 
humano para transformar tanto tu realidad interna como la externa. Hacemos un análisis de 
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nuestros valores en función a esta nueva forma de hablar. 
 

Taller 
TITULO: Evaluación Neuropsicológica A Distancia: Teoría Y Práctica De La 
Teleneuropsicología 
Autor: Natalie C. Sánchez-García (Puerto Rico) 
 

RESUMEN 
El propósito del presente trabajo consiste en presentar de manera didáctica y práctica los 
fundamentos y principios de la teleneuropsicología citados a través de la literatura científica 
actual. Se discutirán los modelos que se utilizan en la práctica de la teleneuropsicología. Para esto, 
se presentarán de manera práctica y experiencial varios estudios de casos reales donde se 
implementaron dichos modelos en la evaluación teleneuropsicológica durante la pandemia del 
COVID-19. Finalmente, se discutirán los aspectos técnicos y modificaciones necesarias con cada 
una de las pruebas presentadas para poder llevar a cabo un proceso de evaluación 
neuropsicológica remota de la manera más eficiente posible. Se propone una metodología de taller 
con una duración de aproximadamente 2 horas para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos 
destacados. Se espera sea un taller participativo entre invitados y presentadores. El mismo estará 
orientado para profesionales de la psicología interesados en el campo de la evaluación y 
diagnóstico neuropsicológico. Se recomiendan los siguientes materiales para la participación: 
acceso a dispositivo digital de más de 9? de diámetro con resolución 1280x800, conexión al 
internet de banda ancha, audífonos y acceso a plataforma o aplicación que se utilizará para ofrecer 
el congreso de manera remota. 
 

Mesa de Debate 
Titular: Crianza compartida: Se acaba la vida en pareja; pero no, la familia. 
Autor: David Ramírez Acuña (Brasil) 
 

RESUMEN 
En el ser humano, el proceso de socialización inicia antes inclusive del nacimiento y desde etapas 
muy tempranas, previas a la venida al mundo, se reconocen distintos sonidos, sensaciones. Las 
voces de los padres son principalmente las más reconocidas y las que generan diversas reacciones 
psicoafectivas en el feto, desde momentos tempranos de la gestación, logrando un impacto y 
estimulación de suma relevancia en el desarrollo y vida futura del ser humano. Es desde este 
momento, que el niño desarrolla la familiaridad hacia las personas de su entorno y las incorpora a 
su vida, en la frecuencia e intensidad en la que éstas, se presentan. Es desde esta vivencia que el 
niño sabe que tiene, al menos, dos figuras importantes que lo acompañan en su vida, quienes serán 
parte de su vida en adelante. Es improbable que, excepto mediante actos deliberados, un padre o 
una madre puedan abandonar ese vínculo hacia sus hijos, dado que inclusive en su ausencia se 
conserva el lazo bio-psico-social, entre padres e hijos. Este vínculo no se disuelve a pesar de los 
deseos de ciertas corrientes ideológicas e instituciones que promueven la separación sistemática 
del niño, de sus figuras parentales. Son numerosos los casos en los que una persona, después de 
años de separación de una de sus figuras parentales, se encuentra con ésta, y retoma la relación, 
logrando restablecer el vínculo, en algún nivel. Es sumamente interesante que aun cuando padres 
e hijos han sido separados previo al nacimiento o no tuvieron 

 
Mesa de Debate 
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Titular: A Escola Pública E As Novas Famílias? Relações, Preconceitos E 
Exclusão 
Autor: Janaina Antunes (Brasil) 
 
RESUMEN 
Esse trabalho é fruto de uma tese de doutorado em andamento, cujo tema versa sobre a relação 
estabelecida entre a escola pública e as diferente configurações familiares dos alunos. Considera-
se nesse estudo as ações pedagógicas que possam apresentar algum tipo de preconceito 
direcionado especificamente a esse público. Busca-se compreender como a escola pública pensa, 
recebe e intervém com os diferentes formatos de famílias que habitam o seu cotidiano. Ao longo 
do trabalho serão aprofundados conhecimentos a respeito de fracasso escolar e exclusão, a partir 
das relações estabelecidas entre escola e as famílias. Como sustentação teórica e método de 
análise de dados utiliza-se a Psicanálise, por ser uma ciência que nos oferece pressupostos sólidos 
à observação e à compreensão dos processos subjetivos e inconscientes que atravessam as 
relações humanas. A pesquisa é qualitativa e para tanto conta ainda com as contribuições teóricas 
da Biologia, História, Sociologia, Antropologia, a fim de aprofundar a compreensão dos elementos 
que atravessam o sujeito, fruto do seu tempo e da subjetividade construída nessas intersecções.  
 

Tema: Psicología y afrontamiento de la pandemia COVID-19 en dispositivos 
sanitarios. 
 
Mesa de debate 
Titular: Achar Palavra: Do Compartilhar Ao Dizer Na Experiência De 
Psicólogos Hospitalares Durante A Covid-19 
Autor: Layla Raquel Gomes Silva (Brasil) 
 
RESUMEN 
A pandemia Covid-19 ao desafiar a relação do sujeito com a morte, o corpo e com os laços atualiza 
as três grandes fontes de sofrimento para o ser humano, definidas por Freud (1929), em seu texto 
Mal estar na cultura. A crescente internação dos casos de adoecimento por COVID-19, impôs 
dificuldades em organizar e conciliar a assistência psicológica aos pacientes e familiares, em 
especial no que diz respeito às visitas presenciais. O clima organizacional estava inundado pelos 
sentimentos de tensão, medo e insegurança. Frente aos impasses colocados para a atuação do 
psicólogo hospitalar neste momento, criamos um projeto intitulado Achar Palavra, que, a partir da 
construção de um espaço de compartilhamento de experiências clínicas, com suporte teórico 
ancorado pela Psicanálise, possibilitou contorno para o acontecimento, até ali, sem representação. 
Ocupando-se dos efeitos subjetivos e do sofrimento psíquico, o projeto resgatou a possibilidade de 
cada um dizer sobre sua experiência e inscrevê-la de maneira singular em sua história 
institucional, considerando os aspectos culturais e sociais de cada contexto.  

 
Mesa de debate 
Titular: Saúde Mental Na Pandemia: Desafios Para A Atenção Psicossocial Na 
Produção Do Cuidado 
Autor: Elisa Zaneratto Rosa (Brasil) 
 
RESUMEN: 



  

  

28 

Em maio de 2020 a Organização das Nações Unidas lançou um relatório caracterizando uma crise 
mundial de saúde mental relacionada à pandemia COVID-19. No Brasil, essa situação se agrava 
pelos desdobramentos da crise política, social e econômica que resulta em desproteção, refletida 
na particularidade das condições de vida de distintos segmentos da população. Nesse contexto, 
enfrentamos a intensificação de quadros de sofrimento psíquico, resultando num importante 
incremento das demandas de saúde mental. Ao longo de 30 anos, a política nacional de saúde 
mental adotou a atenção psicossocial como modelo e perspectiva orientadora para a produção do 
cuidado. Em uma rede comunitária de serviços plurais e inventivos, aposta-se em estratégias 
fundamentadas na grupalidade para a intervenção e gestão do trabalho em saúde. Os protocolos 
adotados em função da pandemia produziram uma desconfiguração desses serviços, agravada 
pela precarização das políticas públicas. Diante do aumento de demandas em saúde mental, é um 
desafio cotidiano sustentar práticas de atenção que não reforcem perspectivas individualizantes, 
patologizantes e medicalizantes. Nesse sentido, experiências que reinventam possibilidades de 
coletivização e compartilhamento do cuidado têm demonstrado efeitos potentes, sobretudo ao 
produzir um sentido de enfrentamento conjunto e solidário à situação de crise.  

 
Mesa de debate 
Titular. Luto E Morte Na Covid-19 ? O Laço Social Ameaçado. 
Autor: Anna Carolina Lo Bianco (Brasil) 
 

RESUMEN 
Partindo de breve contextualização da precariedade dos serviços sanitários e de saúde no 
momento em que a Covid abalroa o Brasil, o trabalho situa as condições subjetivas e sociais para 
enfrentarmos a pandemia. Recorre à conceituação psicanalítica de luto e morte identificando -os 
como experiências singulares que, no entanto, sustentam o pacto social e dão condições para a 
vida em sociedade. Examina as atitudes para com a morte, ao longo do último século. Identifica a 
indiferença como uma das atitudes que ataca o referido pacto por dificultar o trabalho de luto 
frente às perdas que nos estão sendo impostas. Examina a sua continuidade com a necropolítica, 
que se estende para um estado suicidário, no qual o laço social vem progressivamente se 
desfazendo, com consequências desastrosas para a vida de cada um(a) nesta sociedade. Portanto, 
o presente trabalho busca abordar o luto e a morte na pandemia de COVID-19, a partir do laço 
social que se evidencia ameaçado. 
 

Taller 
Titular: Como Elaborar Um Estudo De Campo 
Autor: Raquel Conte (Brasil) 
 
RESUMEN 
Esta oficina tem como objetivo o de discutir e apresentar os desafios epistemológicos e     
metodológicos para a elaboração de uma pesquisa de campo. Como campo inclui-se o contexto 
interpessoal, a comunicação, a experiência vivida, as mudanças somáticas objetivas e a produção 
das atividades dos sujeitos. A partir da pesquisa de campo da autora, será apresentada a 
importância em relação à clareza da teoria subjacente da psicologia para a observação e 
compreensão dos fenômenos observados, bem como as contribuições da antropologia, sociologia, 
direito e história. Os conceitos de habitus, ethos da sociologia, assim como os modelos de diários 
de campo da antropologia e registros em notas, serão discutidos a partir de exemplos do recorte 
da pesquisa da autora. Além disso, será apresentado uma proposta de elaboração de roteiro de 
observação, a fim de nortear a presença do pesquisador em campo. A intenção provocativa da 
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oficina centra-se na proposta de cada participante possa vivenciar as cenas descritas e discutir 
suas impressões, uma vez que esses são processos implicados em todo processos de coleta de 
dados numa pesquisa de campo. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Gênero, Trabalho E Mobilidade Urbana No Brasil: Uma Revisão 
Integrativa 
Autores: Igor Jesus - Oliveira Ana Luiza, Antonio Alves Filho - Maria Da Graça 
Silveira Gomes Da Costa –  
 
RESUMEN 
O objetivo deste trabalho é investigar as contribuições da literatura brasileira sobre a relação 
entre gênero, mobilidade urbana e trabalho. Com isso, buscamos analisar em que medida, a 
dimensão de gênero interfere na mobilidade de mulheres, especialmente no que tange a dimensão 
do trabalho. Para tanto, realizamos uma revisão integrativa da produção científica sobre gênero, 
mobilidade urbana e trabalho no país. Após o crivo de inclusão-exclusão, 20 trabalhos foram 
analisados. Dentre esses trabalhos, os principais temas abordados são: segurança pública (8); uso 
da bicicleta por mulheres (5); mobilidade em regiões periféricas (4); mobilidade de trabalhadoras 
domésticas (2); mobilidade da população LGBTQIA+ (1). Os estudos apontam para a invisibilidade 
de gênero no planejamento urbano das cidades e a divisão sexual do trabalho como questões que 
impactam negativamente a mobilidade das mulheres. Aponta-se a necessidade de 
desenvolvimento de estudos que abordem a diversidade e singularidade das mulheres em relação 
à mobilidade considerando desigualdades de raça, classe, sexualidade, geração e capacidade física 
em diálogo com perspectivas críticas como o urbanismo feminista.  
 

Mesa de Debate 
Titulo: Concepções E Reflexões Sobre O Que É Ser Homem  
Autores: Bastos Alcione - Novais Barros Lucas - Castelar Marilda - Luiza 
Rodrigues dos Santos (Brasil) 
 
RESUMEN 
A presente pesquisa busca analisar os resultados obtidos a partir da atividade acadêmica 
denominada "Linha do tempo da Educação ao ar livre e em contato com a natureza no séc. XX" 
realizada por equipe de pesquisa do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em 
Psicologia Escolar - LIEPPE, do Instituto de Psicologia - Universidade de São Paulo - IPUSP. O 
objetivo foi elaborar uma Linha do Tempo de experiências sistematizadas e teorias em 
escolarização ao ar livre e em contato com a natureza no século XX. Quanto aos procedimentos 
metodológicos, o estudo contou com levantamento bibliográfico documental, com recorte 
temporal de 1901 a 2000, localizando marcadores temporais - fatos históricos, obras publicadas, 
legislações, tratados internacionais, entre outros - de diferentes áreas e em convergência com o 
escopo do estudo. Por fim, o estudo possibilitou compreender as concepções de educação vigentes 
durante pandemias e grandes crises mundiais e a importância das discussões geradas por tais 
acontecimentos no plano pedagógico e instrucional. 
 

Convesatorio 
Titulo: Hermanos Soberanos 
Autor: Mara Maria Salomé Vacchetta Boggino 
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(Paraguay) 
 
RESUMEN 
El texto comienza con un breve estudio de lógica sobre el tema de identidad, de enorme 
importancia práctica siguiendo un cuidado epistemológico del término. Luego un breve vuelo 
sobre las dos Filosofías prevalentes en el mundo pues sin una Filosofía de base, no se da un solo 
paso en el universo de la Cultura.  
Los países donde campea el paradigma de lo mensurable (Empirismo), han conquistado el mundo 
con su hija dilecta, la tecnología, quien en maridaje con el Capitalismo, nos van a llenar el mundo 
de detritus, amén de destruir el Ecosistema, donde sufriremos mayores Epidemias por el ataque 
criminal al medioambiente. Por otro lado, los países donde campea el Racionalismo, el Paradigma 
sigue los pasos de la Lingüística Estructural y aparece un estudio pertinente de nuestras 
Logociencias. Esta confusión frecuente con las Ciencias fácticas, nos degrada a las Logociencias a 
meros análisis de la conducta, desconociendo la gramática de la consciencia y del inconscient e. 
Este achatamiento conceptual nos puede llevar a terminar aplastados por los robots, por causa de 
creer que los gringos tienen mejor ¨pedigree¨ que nosotros. 
 
Conversatorio 

Titulo: Compromisso social da Psicologia: o que muda com a pandemia?. 
Autor. Ana Merces Bock (Brasil) 
 

RESUMEN 
A Psicologia A Partir Do Movimento Crítico Iniciado Nos Anos 70, Inaugurou Um Projeto 
Profissional Alternativo, O Projeto Do Compromisso Social. Vinculado À Sociedade E Às Suas 
Urgências E Necessidades, A Atuação Profissional Se Volta À Pandemia Que Atingiu O Planeta. A 
Mesa Buscará Debater Os Desafios Que Estão Postos Para A Profissão E Para A Ciência Neste 
Período Histórico, Reforçando A Necessidade De Se Completar A Crítica E Empenhar-Se No 
Desenvolvimento De Conhecimentos (Teóricos E Instrumentais) Que Efetivem A Superação De 
Visões Naturalizadoras E Universalizantes Ainda Presentes Na Psicologia.  Reforçar O Projeto Do 
Compromisso Social E Buscar Ampliar A Participação Da Psicologia Nos Movimentos Que Lutam 
Pela Democracia E Pela Vida. Debater Amplamente O Papel De Nossas Entidades Para Que Estejam 
Alinhadas Ao Movimento De Entidades De Outras Profissões E Reforçar A Necessária Presença De 
Um Projeto Civilizatório Humanizador Que Reuna Forças Do Campo Da Psicologia E Caracterize E 
Amplie O Projeto Do Compromisso Social. 
 

Conversatorio 
Titulo: Psicologia E Pandemia De Covid-19: Pistas, Redes E Articulações Para A 
Garantia De Direitos  
Autor: Pedro Paulo Gastalho De Bicalho (Brasil) 
 
RESUMEN 
No início do ano de 2020, a covid-19? causada por um novo tipo de coronavírus ? foi classificada 
como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, acometendo países de todos os continentes, 
levando à morte centenas de milhares de pessoas. O presente resumo visa apresentar construções 
teóricas e problematizações desenvolvidas pela ciência psicológica, com vistas a oferecer pistas, 
redes e articulações para a garantia de direitos, em que pese o momento pandêmico atravessado. 
Vivemos uma crise dentro de outras existentes e, mais uma vez, fatores socioeconômicos, 
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intimamente vinculados a classe- raça- cor, determinam quem vive e quem morre. O coronav írus 
dá visibilidade às distintas realidades marcadas pela desigualdade social, como no caso do Brasil. 
O que se verifica, principalmente em tempo de capitalismo de barbárie, como o adotado pela 
ordem neoliberal, e que os contingentes humanos que se encontram em situação de 
vulnerabilidade, de exclusão social, são cada vez maiores, em todo o mundo. Dar visibilidade a tais 
processos contribui para a transformação das práticas sociais e propicia discussão a ser 
potencializada no cotidiano latino-americano. 

 
Conversatorio 
Titulo: Compromisso social como um projeto crítico para a psicologia em 
tempos de pandemia. 
Autor: Luane Neves Santos (Brasil) 
 
RESUMEN 
A proposta dessa fala é apresentar o compromisso social como um projeto crítico para a psicologia 
e refletir sobre sua atualidade em tempos de pandemia. Os projetos profissionais expressam 
princípios de projetos societários e podem ser construídos por qualquer categoria a partir de uma 
imagem ideal sobre si mesma e do efeito que deseja produzir no mundo. Como projeto 
profissional, o compromisso social apresenta três dimensões dialeticamente imbricadas: é, ao 
mesmo tempo, a condição do projeto, por fornecer sua base filosófica; um elemento do projeto, 
sua face pública, quando se apresenta como um lema subsidiado pelas entidades representativas; 
e a designação ampla do projeto, agregadora de diferentes estratégias políticas para a 
consolidação dessa perspectiva, denominada de campos de expressão. Dentre estes destacam-se: a 
ênfase nas políticas públicas e nos direitos humanos, a ampliação e o fortalecimento das relações e 
instituições democráticas, o combate ao colonialismo cultural e a defesa por uma psicologia latino-
americana. O compromisso social indica a perspectiva crítica como postura transversal aos 
diferentes atores e momentos históricos: inicialmente, uma crítica ao tipo de população atendida e 
ao local de trabalho; posteriormente aos instrumentos, modelos teóricos e métodos utilizados; e 
mais recentemente, na discussão sobre a viabilidade e os riscos colocados pela sua adoção como 
projeto na psicologia. A pandemia da COVID-19 como crise sanitária acirra a crise social que 
vivemos no Brasil apontando a necessidade de fortalecimento do compromisso social dessa 
ciência e profissão em sua contribuição para a transformação da sociedade.  

 
Convesatorio 
Titulo: Pandemia E Crise Aguda No Brasil: A Psicologia Social Diante Do 
Abismo. 
Autor: Bruno Simões Gonçalves (Brasil) 
 
RESUMEN 
A pandemia de covid 19 intensifica a crise brasileira iniciada com o golpe de 2016. Vivemos 
atualmente um momento extremamente difícil, onde a crise econômica e política conduzida por 
um governo de extrema direita chega a níveis muito elevados. O abismo social se intensifica e 
alcança dados alarmantes onde se destaca crise alimentar. há muita fome nesse momento no 
Brasil. A crise sanitária é tamanha que é difícil medir suaas consequências e desdobramentos 
futuros. São centrenas de milhares de óbitos. Nesse contexto abre-se para psicologia brasileira 
uma série de desafios. Abre-se uma hipótese difícil de afirmar, mas talvez necessária: o 
compromisso social firmado durante um importante ciclo histórico iniciado a partir da dos ano s 
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80 se mostra insuficiente para oferecer caminhos à altura da magnitude do que se abate na 
sociedade brasileira. Nesse sentido faz-se necessário iniciar um novo ciclo: a descolonização da 
psicologia brasileira. ¿O racismo e sexismo estrutural, a epistemologia eurocêntrica, a cosmologia 
do privado?  o capitalismo como religião? a crise ambiental em escala global, são determinações a 
serem trazidas para o centro do debate. Juntamente a isso, é importante abrir o diálogo fecundo 
entre a psicologia do brasil e dos outros países da América Latina e do Sul Global em seu conjunto. 
Psicologia construída com outras disciplinas e irmandade dos movimento sociais e organizações 
populares. Uma psicologia popular latino-americana. 

 
Tema: Duelo social 
 
Mesa de debate 
Titulo: Programa de telesalud mental. 
Autor: Juvenal Alejandro Aguilar Pacheco (Bolívia) 
 
RESUMEN 
Desde que el inicio de la pandemia del COVID-19 20 la vida cotidiana de los seres humanas se vio 
afectada enormemente. Esto llevó a una serie de cambios y transformaciones que llevaron a la 
implementación de una serie de medidas orientadas a precautelar la salud de la población, como 
ser: distanciamiento social cuarentenas, confinamiento, implementación de la educación virtual, el 
teletrabajo y muchos otros. Este encierro ha traído para muchas personas, insomnio, tristeza, 
ansiedad, depresión y una sensación de que hemos perdido algo muy importante con el 
confinamiento voluntario: nuestra libertad de andar por la calle, visitar a nuestros seres queridos 
o de realizar distintas actividades que eran parte de nuestra vida cotidiana. Por este 
confinamiento voluntario, dicen algunos especialistas, se vive una situación de duelo, el cual es 
una experiencia de dolor y sufrimiento que se presenta ante una pérdida, en este caso, la libertad 
de poder salir a la calle. Por tal motivo, desde la Red Boliviana de Psicología (PSICORED) y la 
Alianza Internacional por la Salud Mental (AIPSAME) se está desarrollando un proyecto para 
brindar Atención de Telesalud Mental, dirigido a personas que se han visto afectadas directamente 
o indirectamente por el COVID-19. 

 
Mesa de Debate 
Titulo: La terapia testimonial como técnica para el duelo simbólico en el 
marco de las perdidas por el COVID-19. 
Autor: Erick Romero (Honduras) 
 
RESUMEN 
En El Marco Del Covid 19, El Equipo Hondureño De Acompañamiento Psicosocial Brindo 
Acompañamiento Virtual Para Personas Afectadas Por La Pandemia, Muchas De Las Afectaciones 
Presentadas Se Basaban A Aquellos Procesos De Duelo Que La Propia Pandemia No Permitió Se 
Llevaran A Cabo, Producto De Esta Necesidad Se Realiza Un Desdoblamiento Desde La Terapia 
Testimonial, Como Una Herramienta Alternativa Que Permita La Realización De Duelos Simbólicos 
Para Aquellas Personas Que Perdían A Seres Queridos Sin Realizar Un Proceso Simbólico De 
Despedida. La Terapia Testimonial Es Una Técnica Creada En Los 80 Por La Psicóloga Danesa 
Inger Utilizada En Procesos De Violencia Política Y Violaciones De Ddhh, Como Lo Son Los 
Conflictos En América Del Sur, La India Y Filipinas, Que Permite Procesos De Verdad, Justicia Y 
Restauración Emocional, Desde Los Marcos Simbólicos De Los Sobrevivientes. Dicha Herramienta 
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Permite Desde Una Intervención Corta Poder Trabajar Las Heridas Sociales De Las Poblaciones 

Vulneradas. 
 
Mesa de debate 
Titulo: Duelo social. 
Autor: Jose Dario Córdova Posada (El Salvador) 
 
RESUMEN 
La pandemia de COVID 19, que cambió el cotidiano, empezó hace más de un año y desde su inicio 
la vida se vio afectada enormemente. Esos cambios y transformaciones llevaron a la 
implementación de una serie de  medidas orientadas a precautelar la salud de la población (como 
el distanciamiento social, las cuarentenas, la imposibilidad de despedirse de su familiar y muchos 
otros) que han traído consecuencias para la población. En ese contexto, la muerte y el duelo son 
fenómenos que adquieren protagonismo frente a la pandemia y a profesionales de Psicología este 
hecho les impone la necesidad de conocer más sobre el tema de los duelos. Debatir el duelo social 
es esencial para el momento que vivimos en Latinoamérica con una crisis sanitaria sin 
precedentes, desde la psicología debemos abordar este fenómeno de manera transdisciplinar para 
identificarlo como un conflicto social y a pensar en acciones colectivas, donde la acción del Estado 
es fundamental. 

 
Psicología y pandemia: los retos para el proyecto de compromiso social. 
 
Conversatorio 
Titulo: Psicologia E Pandemia De Covid-19: Pistas, Redes E Articulações Para A 
Garantia De Direitos 
Autor: Pedro Paulo Gastalho De Bicalho (Brasil) 
 
RESUMEN 
No Início Do Ano De 2020, A Covid-19? Causada Por Um Novo Tipo De Coronavírus ? Foi 
Classificada Como Pandemia Pela Organização Mundial De Saúde, Acometendo Países De Todos Os 
Continentes, Levando À Morte Centenas De Milhares De Pessoas. O Presente Resumo Visa  
Apresentar Construções Teóricas E Problematizações Desenvolvidas Pela Ciência Psicológica, Com 
Vistas A Oferecer Pistas, Redes E Articulações Para A Garantia De Direitos, Em Que Pese O 
Momento Pandêmico Atravessado. Vivemos Uma Crise Dentro De Outras Existentes E, Mais Uma 
Vez, Fatores SocioeconôMicos, Intimamente Vinculados A Classe- RaçA- Cor, Determinam Quem 
Vive E Quem Morre. O Coronav írus Dá Visibilidade Às Distintas Realidades Marcadas Pela 
Desigualdade Social, Como No Caso Do Brasil. O Que Se Verifica, Principalmente Em Tempo De 
Capitalismo De Barbárie, Como O Adotado Pela Ordem Neoliberal, E Que Os Contingentes 
Humanos Que Se Encontram Em SituaçÃo De Vulnerabilidade, De Exclusão Social, São Cada Vez 
Maiores, Em Todo O Mundo. Dar Visibilidade A Tais Processos Contribui Para A TransformaçÃo 
Das Práticas Sociais E Propicia Discussão A Ser Potencializada No Cotidiano Latino-Americano. 
 

Convesatorio 
Titulo: O compromisso social como um projeto crítico para a psicologia em 
tempos de pandemia. 
Autor: Luane Neves Santos (Brasil) 
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RESUMEN 
A proposta dessa fala é apresentar o compromisso social como um projeto crítico para a psicologia 
e refletir sobre sua atualidade em tempos de pandemia. Os projetos profissionais expressam 
princípios de projetos societários e podem ser construídos por qualquer categoria a partir de uma 
imagem ideal sobre si mesma e do efeito que deseja produzir no mundo. Como projeto 
profissional, o compromisso social apresenta três dimensões dialeticamente imbricadas: é, ao 
mesmo tempo, a condição do projeto, por fornecer sua base filosófica; um elemento do projeto, 
sua face pública, quando se apresenta como um lema subsidiado pelas entidades representativas; 
e a designação ampla do projeto, agregadora de diferentes estratégias políticas para a 
consolidação dessa perspectiva, denominada de campos de expressão. Dentre estes destacam-se: a 
ênfase nas políticas públicas e nos direitos humanos, a ampliação e o fortalecimento das relações e 
instituições democráticas, o combate ao colonialismo cultural e a defesa por uma psicologia latino-
americana. O compromisso social indica a perspectiva crítica como postura transversal aos 
diferentes atores e momentos históricos: inicialmente, uma crítica ao tipo de população atendida e 
ao local de trabalho; posteriormente aos instrumentos, modelos teóricos e métodos utilizados; e 
mais recentemente, na discussão sobre a viabilidade e os riscos colocados pela sua adoção como 
projeto na psicologia. A pandemia da COVID-19 como crise sanitária acirra a crise social que 
vivemos no Brasil apontando a necessidade de fortalecimento do compromisso social dessa 
ciência e profissão em sua contribuição para a transformação da sociedade.  

 
Conversatorio 
Titulo: Pandemia y crisis aguda en Brasil: psicología social frente al abismo. 
Autor: Bruno Simões Gonçalves (Brasil) 
 
RESUMEN 
A pandemia de covid 19 intensifica a crise brasileira iniciada com o golpe de 2016. Vivemos 
atualmente um momento extremamente difícil, onde a crise econômica e política conduzida por 
um governo de extrema direita chega a níveis muito elevados. O abismo social se intensifica e 
alcança dados alarmantes onde se destaca crise alimentar. há muita fome nesse momento no 
Brasil. A crise sanitária é tamanha que é difícil medir suaas consequências e desdobramentos 
futuros. São centrenas de milhares de óbitos. Nesse contexto abre-se para psicologia brasileira 
uma série de desafios. Abre-se uma hipótese difícil de afirmar, mas talvez necessária: o 
compromisso social firmado durante um importante ciclo histórico iniciado a partir da dos anos 
80 se mostra insuficiente para oferecer caminhos à altura da magnitude do que se abate na 
sociedade brasileira. Nesse sentido faz-se necessário iniciar um novo ciclo: a descolonização da 
psicologia brasileira. O racismo e sexismo estrutural, a epistemologia eurocêntrica, a cosmologia 
do privado? o capitalismo como religião ? a crise ambiental em escala global, são determinações a 
serem trazidas para o centro do debate. Juntamente a isso, é importante abrir o diálogo fecund o 
entre a psicologia do brasil e dos outros países da América Latina e do Sul Global em seu conjunto. 
Psicologia construída com outras disciplinas e irmandade dos movimento sociais e organizações 
populares. Uma psicologia popular latino-americana. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Salud mental y resiliencia comunitaria entre los Ava guaraní: ¿Un 
prototipo para la sociedad actual? 
Autor: Claudia Cáceres González (Paraguay) 
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RESUMEN 
El estudio refiere a los Ava guaraní paranaenses de Paraguay, que más allá de todas las  
adversidades vivenciadas y que siguen vivenciando ante el desplazamiento forzado de su 
territorio ancestral, son resilientes y cuentan con salud mental. El objetivo del proyecto consistió 
en conocer la influencia de los factores psicológicos y socioculturales que fundamentan y 
posibilitan el desarrollo de los rasgos resilientes en los Ava guaraní paranaenses y aportan a su 
salud mental. A partir del mismo, ¿qué puede aprender de ellos la sociedad actual? se trabajó con 
7 comunidades Ava guaraní de los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná como estudio 
exploratorio, con método cualitativo de enfoque etnográfico, y técnicas de observación 
participante y entrevistas, durante 2018 y 2019. Entre los guaraní, la clave principal para la salud 
mental es estar en paz. Y existen varios elementos que aportan a su estado de bienestar integral 
identificados en este estudio y que sirve a la sociedad blanca para plantearse si tales valores son 
replicables a su estilo de vida actual. 
 

Mesa de Debate 
Titulo: Prudencia, francisca y margarita: resistencia empoderada de las 
mujeres indígenas salvadoreñas. 
Autor: Ana Patricia Silva Orellana (El Salvador) 
 
RESUMEN 
A través del relato de vida de 3 mujeres, con raíces en el pueblo indígena de los Izalcos, 
Departamento de Sonsonate (pueblo Nahua del occidente del país; Itzalku del Náhuat, "ciudad de 
las casas de obsidiana" y Sentzunat, "400 ojos de agua"), se muestra la participación política de las 
mujeres indígenas salvadoreñas quienes rompen el estereotipo de sumisión y realización 
exclusiva de oficios tradicionales, planteando un modelo de resistencia, no pasiva o silenciosa, sino 
activa, empoderada y organizada. Prudencia Ayala (la Hija de la Centella). Indígena de Sonzacate, 
autodidacta, escritora, adivina, madre soltera y primera mujer en el continente, que en 1930 se 
propuso como candidata a presidenta en El Salvador, 20 años antes de que las mujeres 
salvadoreñas votaran por primera vez. Francisca Acush. Mujer indígena de Izalco, integrante de 
una organización indígena-campesina, que fue fusilada junto a sus compañeros durante el 
levantamiento insurreccional indígena de 1932. Margarita Guillen. Primera mujer indígena, 
integrante del Consejo de la Alcaldía del Común de Izalco, actualmente Guía Espiritual de su 
comunidad. 
 

Mesa de Debate 
Titulo: Mulheres: Enfrentamento às violências e promoção de saúde. 
Autor: Cláudia Natividade (Brasil) 
 
RESUMEN 
A violência contra as mulheres constitui-se uma violação dos direitos humanos, atingindo o direito 
à vida, à saúde, à integridade física e psicológica. É um problema de saúde pública gerando gastos 
extensos. Este projeto de pesquisa e extensão busca a promoção da atenção humanizada às 
mulheres em situação de violência partindo da compreensão dos impactos dela na vida destas e 
seus efeitos nefastos à saúde visando ações que incidam sobre a promoção em saúde, controle de 
fatores de risco e exercício de direitos. Objetivos e Métodos: Fomento de atendimentos em grupo 
buscando empoderamento, autonomia e autodeterminação de mulheres em situação de violência 
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em equipamentos de saúde e política de abrigamento. Resultados e conclusão: Foram atendidas 30 
(trinta) mulheres em unidade ambulatorial acadêmica e 8 (oito) mulheres em acolhimento 
institucional. Percebe-se a eficácia da intervenção na geração de reflexões por parte das mulheres 
acerca da sua situação. Elas associaram suas vivências como produto de uma cultura misógina que 
reproduz situações de violência física e psicológica. Esse conhecimento foi importante nas 
vivências das participantes e das/os acadêmicas/os ressaltando que a interação em grupo é uma 
ferramenta eficaz. 
 

Mesa de Debate 
Titulo: Democracias vulneradas, psicología latinoamericana golpeada. 
Autor: Carolina Judith Moll Cerizola (Uruguay) 
 
RESUMEN  
En los últimos 30 años, la realidad de la práctica psicológica ha generado un cambio interesante, 
en cuanto ha ido acompañando los procesos de apertura democrática y de trabajo colectivo en 
espacios generados a partir de democracias cuyo norte apunta al bien para todos y por todos. A 
nivel laboral se han creado nuevos roles en los cuales los psicólogos mucho han aportado y 
desarrollado en prácticas orientadas a dar sustento a las políticas sociales llevadas adelante por 
gobiernos progresistas. Pero los cambios que se han dado en los gobiernos? neoliberales, militares 
retirados, empresarios poderosos ? han dejado a nuestras democracias vulneradas y vulnerables. 
Dejaron de lado o han hecho desaparecer programas orientados a la mejora de la calidad de vida, 
al cuidado de los más necesitados, al acompañamiento en el crecimiento de miles y miles de 
personas. La psicología está golpeada; volviendo a tiempos en que lo primero era entretejer y 
sostener con trabajo colectivo, el aprender entre todos, de todos tener derechos. Este es el 
escenario en el cual, una psicología desmerecida en su quehacer profesional- limitada en las 
intervenciones que puede realizar y con una importante disminución de sus puestos de trabajo? 
debe intervenir, colaborar, apoyar a quienes más requieren de sus saberes y prácticas. 
 

Mesa de Debate 
Titulo: La (IM) pertinente defensa de la psicología en el actual escenario 
político brasileño. 
Autor: Ana Ligia Bragueto Costa 
 
RESUMEN 
O presente trabalho pretende apresentar o debate sobre as implicações do atual cenário político 
brasileiro para os espaços democráticos da psicologia e as estratégias de enfrentamento a ele, nas 
últimas eleições do sistema conselhos de psicologia. Pensar as implicações de um determinado 
contexto político para a psicologia é emergente, tendo em vista a presença de setores 
conservadores da sociedade, que defendem a ?neutralidade? da psicologia diante de questões 
políticas, econômicas e sociais. Para tanto, este trabalho  
considera o contexto histórico da psicologia no Brasil, o contexto histórico político brasileiro dos 
últimos anos e os avanços políticos e democráticos da psicologia. Avanços estes ameaçados na 
atual conjuntura política, que repercute em tentativas de deslegitimação e desregulamentação do 
sistema conselhos de psicologia, envolvendo aspectos técnicos e éticos da profissão. Assim, é 
necessária a (im) pertinente defesa da Psicologia, enquanto ciência e profissão. Inicialmente 
apresenta-se a história da psicologia brasileira; perspectivas democráticas no Brasil; atual 
contexto político brasileiro, a partir de autores de referência, para a discussão do tema. E, na 
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sequência, particulariza a discussão para o cenário eleitoral do sistema conselhos de psicologia, a 
fim de apresentar de modo preliminar algumas das estratégias utilizadas para o enfrent amento 
dos riscos à psicologia brasileira. 

 
Tema: Psicología y democracia. 
 
Mesa de Debate 
Titulo: Cuidadania: por una ecología del cuidado en psicoterapia corporal . 
Autor: Lorene Soares 
 
RESUMEN 
Cuidadania é uma prática de cuidado que está para além do individualismo e da produtivite 
vigente na contemporaneidade. Cuidadania é uma política do cuidado, se contrapondo à política 
do lucro. É uma ecologia do cuidado, onde a vida está no centro. Nada é mais importante do que a 
vida que está pulsando agora. Nosso corpo é um ecossistema. Na cuidadania entramos 
delicadamente na interação com todo esse ecossistema. Isso se dá em fluxo, movimento. A 
psicoterapia corporal entra para buscar um fluxo que ultrapasse os bloqueios formados pela 
couraça. A psicoterapia corporal coloca-se a favor da vida vivida na composição de forças que se 
encontra desde o indivíduo até onde sua potência o conecte com a vida a sua volta. É um baile 
cuidadoso entre o encontro que encouraçou e a possibilidade de flexibilização do que diminui a  
vida, por falta de fluxo e de movimento. O contato e o respeito com a natureza, assim como com os 
corpos dos seres que a habitam nos leva a percepção de uma vida comum, e isso tem muito mais a 
ver com quem já estava aqui do que com quem nos colonizou. 
 
Mesa de Debate 

Titulo: Proyectar nuevas miradas a la pandemia. 
Autor: Augusta Hazin Pires Izabel (Brasil) 
 
RESUMEN  
 

Mesa de debate 
Titulo. ADOL-SER EN PANDEMIA: vulnerabilidades, salud mental y promoción de 
la resiliencia. Investigación de evaluación de un programa basado en 
MINDFULNESS y aprendizaje socioemocional (ASEC, FOMENTO UNICEF). 
Autor: Nara Côrtes Andrade (Brasil) 
 

RESUMEN 
A pandemia de COVID-19 alterou as dinâmicas de vida gerando adversidades que têm sido 
acrescidas ao 
aumento das desigualdades sociais no Brasil. O obje_vo deste estudo foi compreender o impacto 
da  pandemia de COVID-19 sobre a saúde mental de jovens e adolescentes brasileiros. Par_ciparam 
263indivíduos entre 12 e 25 anos (M=18, DP=2,6) em situação de vulnerabilidade social. Os 
resultados indicam prevalência de 71,8% de Transtornos de Ansiedade Generalizada e 56,4% de 
Transtorno Depressivo Maior entre adolescentes, além de presença significa_va de sintomas de 
Transtorno Obsessivo Compulsivo (80%) e Fobia Social (70,9%). Os indicadores de saúde mental 
entre jovens revelaram 65,4% de síntomas moderados a graves de depressão e 46,7% de 
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ansiedade. Neste contexto, faz-se ainda mais relevante a implementação e avaliação de eficácia de 
programas de promoção e prevenção em saúde mental.  Apresentar-se-á um programa baseado 
em mindfulness e aprendizagem socioemocional. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Estrategias de acción, desde la clínica con una mirada 
neuropsicológica, para abordar a niños con necesidades especiales en el 
programa escolar, desde la virtualidad. 
Autor: Armele Montserraat 
 
RESUMEN 
Estrategias de acción, desde la clínica con una mirada neuropsicológica, para abordar a niños con 
necesidades especiales en el programa escolar, desde la virtualidad. La situación actual atravesada 
por la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias catastróficas a nivel mundial, forzó a las 
ins_tuciones educa_vas a cerrar sus puertas e improvisar, en países como el nuestro, maneras de 
con_nuar la educación, donde la virtualidad no era una opción u_lizada con anterioridad. Los 
profesionales del área de la neuropsicología nos vimos obligados a ges_onar modos de enfrentar la 
realidad para paliar las dificultades que como consecuencias trajo. La presente exposición _ene 
como obje_vo principal relatar las diferentes medidas de acción creadas para abordar el desarrollo 
curricular de los niños incluidos tras las clases virtuales ofrecidas por las ins_tuciones escolares, a 
personas que no estaban en condiciones de aprender a través de la virtualidad. La par_cipación de 
diferentes actores sociales como la familia, profesionales del área de la salud y la educación y la 
población en general fueron fundamentales para brindar apoyo y así disminuir el impacto nega_vo 
permi_endo avances de algunos de nuestros niños. Los resultados obtenidos fueron agrupados en 
dos _pos de respuestas, un grupo que pudo beneficiarse de las estrategias u_lizadas y otro grupo 
que, de manera contraria, se vio igualmente afectado. 
 

Mesa de Debate 
Titulo: Musicoterapia en Pandemia. Acompañando niños con autismo y sus 
famílias. 
Autor: Luis Miguel Echavarría Ramírez (Perú) 
 
RESUMEN 
Luego de que la OMS declarase al COVID 19 como una pandemia, diferentes gobiernos decretaron 
restricciones con el fin de evitar la propagación de dicha enfermedad. Nuestro país no fue ajeno a 
ello e inicialmente el periodo de aislamiento social obligatorio fue de 15 días y se fue 
incrementando de manera progresiva. Ello conllevó a que muchas personas dejen de asis_r a sus 
centros laborales y los niños cambien su ru_na educa_va de la presencialidad a la virtualidad; pero 
además de ello, muchas personas, incluidas niños, dejaron de asis_r a sus terapias. En ese sen_do, 
se implementó un programa de intervención virtual dirigida a niños con diagnós_co de TDAH que 
estuvieron recibiendo la rehabilitación de manera presencial con el fin de proseguir con el 
desarrollo de ac_vidades de planificación, indicios, memoria de trabajo y atención (funciones 
ejecu_vas -FE). El grupo estuvo conformado por 4 niños (3 varones y una niña) de 7-9 años. Se 
llevaron a cabo 24 sesiones y se encontró cambios significa_vos en las puntuaciones de FE; 
además, se recibió reporte de los pares indicando que los menores se desempeñaron mejor en él 
aula y recibieron información de los profesores del incremento de conductas dirigidas al logro de 
obje_vos. 
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Tema: Psicología escolar en la educación superior. 
 
Mesa de Debate 
Titulo: La psicología escolar ante la enfermedad docente: Algunas reflexiones. 
Autor: Facci Marilda Goncalves (Brasil) 
 

RESUMEN 
A literatura atual vem discorrendo sobre o crescimento do problema do adoecimento/sofrimento 
dos professores, nas relações de trabalho. É sobre esta temática que esta exposição vai tratar. 
Nosso objetivo é apresentar dados de uma pesquisa realizada com professores universitários em 
dois estados do Brasil, Paraná e Mato Grosso do Sul, e fazer algumas reflexões sobre a atuação do 
psicólogo diante do sofrimento/adoecimento desses profissionais. Inicialmente discorreremos 
sobre a relação entre adoecimento, condições de trabalho e alienação. Na sequência, 
apresentaremos dados de questionários e entrevistas realizadas com professores do Ensino 
Superior, acerca do adoecimento. Abordaremos, em seguida, sobre as possibilidades da 
intervenção do psicólogo, levando em conta pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural. 
Concluindo, entendemos que se faz necessário compreender o adoecimento levando em conta as 
relações sociais estabelecidas na sociedade capitalista, na qual, muitas vezes, o sentido da 
atividade docente está divorciado do significado dado socialmente ao ato de ensinar, pelos 
professores, à prática desenvolvida. Cabe aos psicólogos trabalhar, coletivamente, em prol da 
criação de medidas que possibilitem o enfrentamento das condições de trabalho e que não 
prejudiquem a saúde mental dos professores. 
 
Mesa de Debate 

Titulo: Sufrimiento de los estudiantes en la escuela de posgrado - ¿Cuál es el 
papel de la psicología escolar?. 
Autor: Silvia Maria Cintra Da Silva (Brasil) 
 

RESUMEN 
Nesta fala será relatada uma pesquisa realizada com estudantes de pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado) da Universidade Federal de Uberlândia (Brasil), cujo objetivo geral foi 
identificar o motivo de ingresso na pós-graduação, a existência de sofrimento psíquico e propor 
encaminhamentos. Foi aplicado questionário on-line pela Plataforma SurveyMonkey e obtidas 374 
respostas. Entre os respondentes, 96,8% relatam dificuldades emocionais agindo sobre seu 
desempenho acadêmico; 59,1% já pensaram em abandonar o curso; 49,1% apresentam níveis 
altos de stress. As respostas relativas ao Indicador de Dificuldades que mais se destacam referem-
se à pressão para publicação, dificuldade para compatibilizar os estudos com a vida pessoal e 
familiar e falta de motivação. A pesquisa constatou a necessidade premente de ações institucionais 
voltadas ao corpo discente, com propostas da Psicologia Escolar e Educacional desde o ingresso 
dos estudantes na pós-graduação, em parceria com coordenadores de curso e docentes.  
 
Mesa de Debate 

Titulo: Aprendizaje, motivación y desarrollo subjetivo en la experiencia de 
doctorado. 
Autor: Fernando Torres Jose 
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RESUMEN 
O presente trabalho debate a relação entre aprendizagem, motivação e desenvolvimento subjetivo 
dentro da experiência doutoral. As pesquisas dominantes sobre a formação doutoral têm feito 
ênfase nos aspectos cognitivos e/ou comportamentais que são observados em estudantes e 
docentes que pertencem a esse tipo de programas, deixando por fora os processos subjetivos que 
estão na sua gênese. Como perspectiva alternativa sobre o tema, é realizado uma discussão a 
partir da Epistemologia Qualitativa e a Teoria da Subjetividade de González Rey, destacando três 
aspectos: 1) o lugar central da emoção dentro das produções simbólico-intelectuais dos 
doutorandos, condição que converte, a vida doutoral, em um verdadeiro processo subjetivo; 2) a 
motivação, como configuração subjetiva na formação doutoral, pode se tornar em um sistema 
integrador, transformador e gerador de novos processos de aprendizagens, caracterizados pelo 
posicionamento autoral, a reflexividade e a criação imaginativa; e, 3) os dois aspectos anteriores 
contribuem para que o doutorando possa gerar processos de desenvolvimento subjetivo, condição 
que implica abrir novos caminhos que estão para além da vida acadêmica. Nesse sentido, se 
discutirá o desenvolvimento subjetivo e a sua relação com a emergência do sujeito durante o 
processo de doutoramento. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Rol de la psicología educativa en la educación superior. 
Autor: Carmen Bettina Cuevas Herreros (Paraguay) 
 

RESUMEN 
La Psicología Educacional es una disciplina abocada al estudio de los procesos de la enseñanza y el 
aprendizaje que aplica los métodos y la teoría de la psicología y también tiene los propios. Un 
abordaje teórico de la Psicología Educacional, es de gran importancia para todas aquellas personas 
que se encuentran en proceso de formación como Licenciados/as en Psicología; pues les permite 
conocer las funciones básicas del individuo necesarias para interactuar de forma adecuada con el 
mundo que los rodea y que son indispensables en los procesos de aprendizaje. La Psicología 
Educacional busca abordar el aprendizaje desde una comprensión de los procesos fundamentales, 
para entender cómo el estudiante llega a la apropiación del conocimiento y a la integración en la 
sociedad; estudiar la motivación tanto interna como externa, para identificar los factores 
motivacionales que activan el comportamiento del alumno, para un aprendizaje efectivo. La 
estrategia metacognoscitivas para la promoción de aprendizajes autónomos y autorregulados, 
como opciones viables para desarrollar la capacidad de aprender a aprender, tan necesaria para 
atender las exigencias que demanda la "era del conocimiento" por la que transita la sociedad 
actual. Asimismo, es importante comprender que la relación del maestro con sus estudiantes 
contribuye de manera significativa a que estas funciones alcancen un óptimo desarrollo o por el 
contrario encuentren serios obstáculos para su expansión. 
 

Tema: Desigualdad social y afrontamiento de los efectos psicosociales en la 
pandemia. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Desigualdad social en brasil: para una lectura crítica de las 
configuraciones de la pandemia de covid 19 y sus impactos psicosociales. 
Autor: Rosa Elisa Zaneratto (Brasil) 
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RESUMEN 
A desigualdade social representa, historicamente, a principal questão enfrentada pela sociedade 
brasileira. Na sua estruturação, interseccionam-se as dimensões de classe, raça e gênero, 
resultando, em análises realizadas por diversos indicadores, um quadro que posiciona o Brasil 
entre os países com patamar mais alto de desigualdade social. Essa realidade não tardou a 
anunciar a configuração de uma tragédia ante a pandemia COVID-19. O Brasil apresenta os piores 
índices de contágio e contaminação, cuja distribuição não se dá de forma igualitária, incidindo de 
maneira mais grave na população pobre e negra. A desigualdade social é condição para o 
agravamento da pandemia e foi também agravada no período pandêmico. Os impactos 
psicossocias da pandemia nessa realidade são inúmeros, intensos e agravados pela crise política e 
econômica configurada no país. Eles relacionam-se às condições de trabalho, à desproteção social, 
ao luto coletivo, às transformações cotidianas relacionadas às medidas de isolamento social e às 
disputas de concepções e projetos em torno das questões envolvidas na pandemia, com 
importante impacto no sofrimento psíquico da população. O reconhecimento dessa dimensão é 
essencial para a formulação de políticas públicas comprometidas com a reconstrução da sociedade 
brasileira diante da catástrofe configurada. 
 
Mesa de debate 

Titulo: La invisibilidad de la población sin hogar en tiempos de la pandemia de 
COVID-19. 
Autor: Sara Gladys Toninato (Brasil) 
 
RESUMEN 
Hoje a pandemia da COVID 19, doença avassaladora que assola o mundo inteiro, veio para 
evidenciar a total desproteção para determinados grupos sociais, tais como indígenas, a população 
das periferias e a população em situação de rua (PSR), que é objeto desta comunicação. A PSR é 
caracterizada por pessoas que perderam as condições de realizarem a manutenção de suas vidas 
em um domicílio fixo, por isso vivem nas ruas. O impacto da Pandemia para a PSR tem sido brutal 
e violento. Sem nenhuma condição de cumprir as regras sanitárias preconizadas pelo Ministério 
da Saúde? falta de água e sabão para lavar as mãos, falta de máscaras de proteção ? tem sido 
vítimas de um preconceito ?acentuado? na Pandemia. A PSR enfrenta sérios problemas para se 
alimentar neste momento, visto que o fechamento dos restaurantes e as restrições na circulação 
de pessoas tornam as doações de comida mais escassas.  
Assim, torna-se importante trazer para a discussão o debate de como a sociedade pode lidar com 
tais problemas, de modo inclusivo que não produza maior segregação e invisibilidade da PSR. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Los efectos psicosociales del racismo acentuados con la pandemia. 
Autor: Maria Cristina Francisco (Brasil) 
 
RESUMEN 
O Brasil despertou para a violência do racismo em 2020 com as manifestações do movimento 
?Black Lives Matter? e diante da brutalidade das imagens dos assassinatos de pessoas negras. O 
mito da democracia racial passou a ser derrubado. No mesmo período a pandemia provocada pelo 
COVID 19 evidenciou a desigualdade social e o abismo racial entre brancos e negros. Em meio  à 
esta catástrofe as pessoa negras seguiram como os maiores alvos dos assassinatos, do 
desemprego, da pobreza, da violência doméstica, precariedade de bens materiais na educação 
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online e restrição de oportunidades. O modo de governar colonial e a prática escravista não 
mudou. Vivemos em desamparo pelo Estado. No adoecimento precisamos de acolhimento, algo 
que nos ampare e de alguma maneira podermos nos entregar. As populações discriminadas não 
têm trégua na aridez ambiental, o corpo sofre física e psiquicamente frente a situações de estresse 
e a percepção da insignificância provocada. Fica-se em outro tipo de isolamento social, quando 
inserido na armadilha de uma catástrofe que chega num lugar tão áspero. É possível ativar a 
potência adaptativa desse corpo, resgatar seu movimento espontâneo, sua humanidade tolhida 
pela opressão com as práticas corporais reichianas. 
 

Mesa de debate 
Desigualdades sociales y afrontamiento de efectos psicosociales de pandemia. 
Corina Mejía (El Salvador) 
 
RESUMEN 
América Latina refleja una historia común que la unifica y especificidades que singularizan 

cada territorio, reflejando un andamiaje histórico-estructural de vulnerabilidad social en que 

prevaleció un modelo económico, una estructura socio-institucional que lo preserva y en el 

que intereses económicos se priorizan sobre el interés y bienestar social. 

Ese contexto histórico, determina la salud y los sistemas que la promueven y sostienen se 

han caracterizado por su precariedad. En 2019 ante la pandemia COVID19, muchos 

gobiernos, con algunas excepciones, asumieron políticas desde el interés en las economías 

negando las necesidades de la población. Incluso aprovecharon la oportunidad para reprimir 

y aplicar políticas de control social.  

La salud mental fue negada e invisibilizada, el impacto se dejó ver en poblaciones 
vulnerables, marginadas y excluidas. Simultáneamente un modelo insuficiente con mirada 
médico-clínica, patologizante y estigmatizante apenas se asomó a la atención. En ese nuevo 
contexto de anormalidad la población resistió para sobrevivir, paleando impactos 
psicosociales que se dejaron sentir rápidamente ante la normal anormalidad instalada y en 
la que se desplegaron recursos resilientes para afrontar riesgos 
 

Tema: Juventud y desigualdad social en Brasil: educación, socioeducación y 
derechos humanos. 
 

Mesa de Debate 
Titulo: La juventud pobre en Brasil y los derechos humanos de la niñez y la 
adolescencia en tiempos de pandemia. 
Autor: Débora Cristina Fonseca (Brasil) 
 

RESUMEN 
Este trabalho tem como ponto de partida o ECA (BRASIL, 1990), a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (ONU, 1948), a Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), o Plano 
Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2012), bem como o SINASE (2006) e as 
recomendações do Conselho Nacional de Justiça de março de 2020 e do CONANDA (BRASIL, 
2020), sobre o atendimento de jovens em medidas socioeducativas durante a pandemia causada 
pelo Corona Vírus. A partir do entendimento de socioeducação, em uma perspectiva crítica e 
emancipatória, as análises tem como foco de discussão sobre o arcabouço legal, bem como sobre 
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as práticas perversas de violação de direitos de jovens, principalmente negros e pobres no Brasil 
e, de modo especial, durante a calamidade pública pandêmica causada pelo novo corona vírus. 
Problematizamos os processos de aprendizagem e desenvolvimentos em uma sociedade 
excludente e desigual, mobilizada pela economia, no modelo neoliberal, que torna algumas vidas 
descartáveis, quando não produtivas para o sistema. Nesse sentido, as reflexões, na perspectiva da 
psicologia sócio-histórica pretende-se problematizar o modo como o sistema concebe esses jovens 
que se deixaram infracionar e estão sob a tutela do estado, sendo responsabilizados ou punidos 
em um sistema nomeado como socioeducativo. 
 
 

Mesa de Debate 
Titulo: Escuela, proyecto de vida y construcción de identidad. 
Autor: Eduardo De Camargo (Brasil) 
 
RESUMEN 
Muitas são as concepções de juventude, e essa temática tem sido recorrentemente debatida em 
diferentes frentes. Seja qual for o olhar que se dê ao tema, o recorte temporal e social é sempre 
ponto chave de qualquer análise. A escola, portanto, assume papel de destaque para esse estudo, 
uma vez que por direito, também é dentro dela que as juventudes modernas se constroem e 
desenvolvem-se enquanto sujeitos sociais. Mais do que um espaço ou uma instituição, a escola em 
suas políticas são alicerce na construção de identidade dos jovens que nela estão. O trabalho 
apresentado propõe à luz da psicologia social e das teorias da educação, discutir o papel da escola 
de tempo integral do estado de São Paulo, especificamente na disciplina "Projeto de Vida", que por 
vezes assume contornos neoliberais ao focar acentuadamente na preparação para o mercado de 
trabalho, na vida desses estudantes e de que forma essas diretrizes afetam essas identidades. O 
objetivo é, de maneira crítica, observar se essa escola está fomentando identidades autônomas e 
emancipadas ou subservientes e reféns à um mercado de trabalho nos moldes neoliberais, que 
culpabilizam e perpetuam desigualdades sociais. Educar quem, educar como e educar pra que? 
 

Mesa de Debate 
Titulo: El lugar del adolescente agresor en el sistema educativo. 
Autor: Priscila Cardoso (Brasil) 
 

RESUMEN: 
A partir de questões como: Como se dá o diálogo entre Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE) e Sistema Educacional? Qual nossa responsabilidade na educação/ 
humanização desses adolescentes? pretende-se discutir como tem se dado o acesso ao direito a 
educação a estes adolescentes. Com algumas similaridades e diferenças com os demais países da 
América Latina, o objetivo, portanto, é refletir e discutir sobre a efetividade do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) e SINASE, legislações brasileiras relacionadas a criança e aos adolescentes, 
enquanto instrumentos de garantia do direito de acesso e permanência do adolescente autor de 
ato infracional no sistema escolar e como tem sido feito a interface entre SINASE e Sistema 
Educacional no Brasil. Para tanto será feita uma discussão das dificuldades de garantia de 
permanencia escolar destes adolescentes que vão desde a descrença da educabilidade destes 
adolescentes até a dificuldade do trabalho em rede, afim de repensar o papel e o significado da 
escola como instituição de formação humana, bem o compromisso ético-político de todos 
envolvidos na política de socieducação do país no sentido de assegurar, a esse público, o acesso a 
um dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal brasileira e no ECA: a educação.  
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Tema: Psicología, educación y políticas públicas. 
 
Mesa de Debate 
Titulo: Psicologia, educação e políticas públicas. 
Autor: Marilene Proença Rebello De Souza (Brasil) 
 
RESUMEN:  
O presente trabalho tem por objetivo apresentar algumas das disputas presentes em processos 
legislativos no que tange à implementação de política pública de educação no Brasil. Para tanto, 
analisaremos o cenário de avanços da Psicologia Brasileira no campo das políticas públicas, 
centrado na dimensão da participação das entidades de Psicologia e das Universidades públicas, 
constituiu-se no campo da Psicologia na sua relação com a Educação propostas de compreensão 
do processo educativo no interior dos determinantes sociais, históricos, pedagógicos, políticos, 
econômicos, interacionais e de gestão. Do ponto de vista da profissão, destacaremos o papel do 
Sistema Conselho de Psicologia e de Entidades. Do ponto de vista do conhecimento, a área da 
Psicologia Escolar e Educacional organizou-se implementando uma série de pesquisas e de 
intervenções em atividades de estágio e de extensão, buscando inserir uma concepção de 
formação e de atuação profissional centrada no direito à educação, subsidiando as temáticas de 
inclusão e contribuindo para o enfrentamento ao fracasso escolar. Nesse processo, foi se 
efetivando cada vez mais a necessidade da formalização de uma atuação política de profissionais 
de psicologia em equipes multiprofissionais, atuando em rede, de forma interdisciplinar e baseada 
nos princípios da escola para todos, laica, gratuita e referenciada socialmente.  
 

Mesa de debate 
Titulo: Psicología escolar y políticas educativas: 
¿Cómo ha desencadenado la sociedad el congreso nacional brasileño? 
Autor: Fauston Negreiros (Brasil) 
 

RESUMEN 
O estudo objetiva identificar e analisar o conjunto de proposições legislativas  sobre a temática da 
psicologia e políticas educacionais dos últimos 10 anos no Congresso Nacional brasileiro. Para 
isso, foi realizado um levantamento de PLs no interstício de 2010 a 2019, nas duas casas 
legislativas que formam o Congresso Nacional brasileiro: Câmara dos Deputados e Senado Federal. 
Foram encontradas 165 PLs, ocupando diferentes situações; são 58 arquivadas, 97 tramitando e 
10 aprovadas. Por meio das análises, foram construídos eixos temáticos, resultando em: Políticas 
para Educação Inclusiva; Políticas Intersetoriais; Inserção e atuação do psicólogo escolar; Políticas 
de melhoria para a educação; Políticas de Atendimento à diversidade; e Políticas de formação e 
prática de professores. Assim, foi indetificada uma maior quantidade de PLs em t ramitação que 
versam sobre Políticas para a Educação Inclusiva, total de 30 PLs, somando 30,93%, seguido por 
Políticas Intersetoriais, com 30 PLs, correspondendo a 20,62% do total de proposições 
encontradas. Contudo, entre as PLs aprovadas foram localizadas propostas sobre a prevenção e o 
combate ao bullying; inserção e atuação do psicólogo escolar; e, sobre educação especial, seja para 
garantir o direito ao acesso e permanência na educação básica e superior, como também proteção 
à utilização inadequada de psicofármacos. 
 

Mesa de Debate 
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Titulo: El psicólogo como profesional en educación y licitaciones públicas. 
Autor: Tatiana Platzer Do Amaral (Brasil) 
 
RESUMEN 
A presente apresentação busca compartilhar parte dos dados de pesquisa desenvolvida com 
objetivo de identificar e analisar as características profissionais esperadas de psicólogos(as) para 
atuar na educação. Esta análise, de caráter documental, tem como base as Referências técnicas 
para Atuação de Psicólogas(os) na Educação Básica, publicado pelo Conselho Federal de Psicologia 
em 2013, revisado em 2019. Também foram analisados editais de concursos públicos para 
psicólogo atuarem na educação, a partir de pesquisa em sites de entidades elaboradoras de 
provas, prefeituras e instituições de educação, considerando-se como critério a realização do 
concurso pós ano de 2014. Destaca-se que as referências para atuação de psicólogas(os) na 
educação básica incorporam estudos e avanços na área, a partir de uma perspectiva crítica, em 
que se reafirma o compromisso com uma educação democrática e a defesa da pluralidade e 
diversidade humana. Dos editais de concurso foram considerados: requisitos de formação 
exigidos, atribuições para exercício profissional, itens do conteúdo programático e bibliografia. 
Evidenciou-se a necessidade de ampliar a incorporação de questões pertinentes à dimensão 
educacional, escolar e dos processos de escolarização de atuação de psicóloga(o) numa 
perspectiva crítica. Por fim, com base nos dados analisados são apresentados alguns quesitos para  
a elaboração de concursos na área. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Proceso de formalización de los criterios de calidad para la 
licenciatura en psicología en el Paraguay. 
Autor: Norys Honorina Cubilla Daspet (Paraguay)  
 
RESUMEN 
El interés del presente trabajo, es describir y producir conocimiento sistematizado acerca del 
proceso de formalización de los criterios de calidad para la Licenciatura en Psicología en el 
Paraguay, así como el proceso de promulgación de la Ley del Ejercicio de la Psicología y su 
reglamentación por el Poder Ejecutivo de la Nación. El sector profesional de la Psicología ha 
buscado por mucho tiempo, disponer de un conjunto de instrumentos normativos que permitan, 
por una parte, combatir la proliferación de ofertas universitarias para formar psicólogos sin 
observar principios, criterios y elementos considerados para la formación de psicólogos en los 
países del MERCOSUR y países asociados; y por otra parte, disponer de instrumentos reguladores 
para el ejercicio profesional. Se presenta una descripción detallada del proceso que vivimos en el 
Paraguay orientados a disponer de instrumentos normativos para el desarrollo y la cautela de la 
calidad de la formación y del ejercicio de la psicología, lo cuales son aportes importantes a las 
políticas públicas, tanto para el sector de la educación superior como para el sector sanitario 
nacional. La metodología de investigación es a través de análisis cualitativos de documentos, 
revisión documental, observación participante, utilizando el método de análisis de contenido. 
 

Mesa de Debate 
Titulo: A Acessibilidade Dos Assistidos Da Apae/Sobral, Em Relação Ao Serviço 
De Saúde Da Atenção Básica 
Autores: Shyrlane Souza - Lucas Silveira da Silva - Paulo Roberto Mendes 
Mendes Junior (Brasil) 
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RESUMEN 
O movimento Apaeano no Brasil começou em 1954, desde o seu nascimento prestava serviço à 
Pessoa com Deficiência, principalmente no ambiente escolar, nos últimos anos, percebe-se a 
intensa discussão acerca da Inclusão das Pessoas com Deficiências não somente nas escolas 
regulares como também nas outras esferas públicas e garantias de direitos. A escolha da presente 
pesquisa permite uma análise da compreensão de direitos, por parte da pessoa com deficiência, 
com foco na sua inclusão a atenção básica de saúde. O estudo nos fornece uma avaliação 
quantitativa de levantamento de dados, com informações retiradas dos prontuários dos assistidos, 
a partir de um questionário que se propunha a investigar como se dava o acesso desse público aos 
Centros de Saúde da Família- CSF. O resultado da análise nos forneceu dados consistentes, onde 
podemos realizar reflexões acerca da participação desse público nos dispositivos de saúde pública, 
bem como perceber que o processo de inclusão também perpassa o viés da educação e informação 
dos cidadãos, e desse modo nos dar suporte para construir uma sociedade mais pautada numa 
concepção inclusiva e transformadora. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Tecnologia Assistiva: Uma Abordagem Sobre O Autismo 
Autores: Shyrlane Souza - Furtado Luis Achilles Rodrigues - Carlos Alexandre 
Rolim Fernandes - Lucas Silveira Da Silva - Paulo Roberto Mendes Mendes 
Junior (Brasil) 
 
RESUMEN 
La pandemia de COVID 19, que cambió el cotidiano, empezó hace más de un año y desde su inicio 
la vida se vio afectada enormemente. Esos cambios y transformaciones llevaron a la 
implementación de una serie de medidas orientadas a precautelar la salud de la población (como 
el distanciamiento social, las cuarentenas, la imposibilidad de despedirse de su familiar y muchos 
otros) que han traído consecuencias para la población. En ese contexto, la muerte y el duelo son 
fenómenos que adquieren protagonismo frente a la pandemia y a profesionales de Psicología este 
hecho les impone la necesidad de conocer más sobre el tema de los duelos. Debatir el duelo social 
es esencial para el momento que vivimos en Latinoamérica con una crisis sanitaria sin 
precedentes, desde la psicología debemos abordar este fenómeno de manera transdisciplinar para 
identificarlo como un conflicto social y a pensar en acciones colectivas, donde la acción del Estado 
es fundamental. 
 

Tema: Convertirse en negro: caminos y retrocesos de subjetivación. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Corpos Em Narrativas De Mulheres Negras E Psicólogas Do Paraná 
 Autor: Thais Rodrigues Dos Santos (Brasil)  

 

RESUMEN 
Essa escrita é uma experimentação analítica das narrativas audiovisuais da série 
Mulheres Negras e Psicólogas a partir de uma perspectiva localizada (Haraway, 1995) 
em diálogo com o feminismo negro interseccional (Gonzáles, 1984; Nascimento, 2007; 
Crenshaw, 2018; Lorde, 2018; Collins, 2018; hooks, 2018; Akotirene, 2019). O objetivo 
dessa produção é evidenciar as diferentes enunciações em memórias de psicólogas 
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negras do Paraná, como contra-discurso aos cânones coloniais institucionalizados via 
regime estrutural de raça, etnia, gênero, sexualidade, classe, capacitismo hierarquizados 
pelo georreferenciamento da colonialidade. As interlocutoras Gabriela, Débora, Rosiane, 
Aline, Thais, Natália, Júlia e Lucielly reiteram nas suas histórias experiências 
afrodiaspóricas de desenvolvimento estratégico cotidiano frente às disputas com os 
diferentes segmentos sociais em torno de possibilidades de resistência, autodefinição e 
olhares comunitários na incorporação do tornar-se negra e psicóloga. A categoria psi 
demanda por narrativas comprometidas com o desmantelamento de rotas hegemônicas 
em prol de quem sangra, já que o racismo estruturado pelo colonialismo moderno 
insiste em cargas pesadas aos corpos não hegemônicos subjugados. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Psicología y políticas públicas: los desafíos para garantizar los derechos 
sociales de la población negra en Río de Janeiro. 
Autor: Patrick Silva Botelho (Brasil) 
 
RESUMEN 
Este trabalho visa problematizar o papel da Psicologia no monitoramento da implementação de 
políticas públicas à população negra no Rio de Janeiro. Ao considerar o seu importante papel na 
promoção de direitos humanos, por meio da sua inserção em variadas políticas públicas, as quais 
visam a garantia de direitos sociais. A superação do racismo é uma luta que precisa ser reforçada 
constantemente pela Psicologia, sobretudo nesse momento sócio-histórico de ataques à 
democracia. Destaca-se a atuação do Conselho Federal de Psicologia (CFP) através do Centro de 
Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), em 2017, que elaborou a norma 
técnica ?Relações Raciais: Referências Técnicas para a Prática da(o) Psicóloga(o)?, a fim de 
oferecer mecanismos teóricos e práticos capazes de contribuir para a superação do racismo na 
sociedade. Esse material vai ao encontro do Código de Ética e da resolução CFP nº 18/2002. Por 
fim, pretende-se analisar os desafios enfrentados pelas psicólogas, cuja prática profissional deve 
estar alicerçada na defesa e na garantia da implementação de políticas públicas, que possam 
promover o combate à opressão, a reparação e a equidade, assim como consigam contemplar a 
análise da realidade subjetiva de 54% da população brasileira, composta por negres.  
 

Mesa de debate 
Titulo: Relações étnico-raciais e gênero na saúde mental: atravessamentos 
marginais  
Autor: Elcimar Pereira (Brasil) 
 
RESUMEN 
As desigualdades étnico-raciais e de gênero foram reificadas historicamente por meio de 
instituições e práticas cotidianas. Alguns fatos podem exemplificam esta reificação, como também 
a necessidade de realizar mais estudos a partir do encontro dos temas propostos neste estudo: 
regime escravocrata no país, bem como o processo de abolição sem reparação; a política 
higienista, a construção dos hospitais psiquiátricos no Brasil no século XIX e a reform a 
psiquiátrica na década de 1970. A partir destes eventos, dentre outros, é possível identificarmos 
como os marcadores das relações de gênero e relações étnico-raciais produziram uma ideia de 
saúde e doença mental e quais os corpos foram considerados inadequados ou como essas 
?doenças? foram produzidas e endereçadas a determinados corpos. Este trabalho é parte de uma 



  

  

48 

reflexão que se vincula ao Projeto de Pesquisa intitulado RELIGIOSIDADE, CIÊNCIA E 
INSTITUCIONALIZAÇÃO: Um estudo sobre o processo de municipalização da atenção à saúde 
mental em Jataí/GO. Sendo este trabalho parte de uma reflexão mais ampla, pretende-se aqui 
apresentar as primeiras indagações e debates da investigação proposta, assim sendo, identificar, 
por meio de busca em revistas científicas, produções relativas à saúde mental e relações étnico-
raciais e de gênero; averiguar quais são os principais discursos e argumentos presentes nos 
trabalhos encontrados. 
 
 
 

Mesa de debate 
Titulo: A Clínica Psicológica pode se antirracista sem ser decolonial e 
interseccional? 
Autor: Maria Conceição Costa (Brasil)  
 
RESUMEN 
El presente trabajo parte de la premisa Freireana: ?nuestras cabezas piensan donde 

nuestros pies caminan?, para reflexionar sobre las praxis psi en los territorios del Norte 

de Argentina.  

En un primer momento se cuestionarán elementos simbólicos, sociales e históricos de 

un discurso neocolonial (vigente en la actualidad) que plantea la hegemonía de la 

ancestría europea de la población argentina y  la construcción de una identidad nacional 

segregadora de diferentes pertenencias culturales, entre ellas las originarias del norte 

argentino y países limítrofes. Se reflexionará sobre los efectos subjetivos y las relaciones 

de poder visibilizadas en la cotidianeidad, en la clínica, en las prácticas comunitarias y 

en el ejercicio profesional. 

En cuanto a esto, algunas preguntas motorizan reflexiones ¿con qué saber se cuenta para 

acompañar procesos psicosociales, si mayormente la instrucción universitaria es 

monocultural? Como parte integrante de este territorio, y del gran porcentaje de 

población con ascendencia indígena, ¿Cómo construimos nuestra identidad ?norteña? y 

profesional? Como aproximación en la búsqueda de herramientas teóricas, se dialogará 

con aportes de la Psicología Comunitaria Latinoamericana, especialmente el de 

interculturalidad, psicología domiciliada, entre otros. 

 

Tema: Racismo y violencia en américa latina. 
 
Mesa de debate 
Titulo: Trabajo y violencia: los orígenes de la protesta negra. 
Autor: Marcio Farias Farias (Brasil) 
 
RESUMEN 
A exposição propõe, a partir de uma abordagem histórica - cultural, analisar as conexões entre 
trabalho, racismo e violência como características endêmicas da formação sócio histórica do 
Brasil, bem como abordará as formas pelas quais, diante desse cenário, o protesto negro emergiu. 
Para tanto, a proposta de debate se dividirá em três partes: na primeira debate-se trabalho, 
alienação e emancipação; na segunda aborda se o tema da violência e do racismo a partir da 
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categoria política hegemonia e, por fim, aborda se o tema da contra hegemonia racial a partir das 
categorias de cotidianidade, vivência e dimensão subjetiva do racismo para qualificar as formas 
em que se deram os significados do protesto negro. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Racismo y violencia. 
Autor: Jobana Moya Aramayo (Brasil) 
 
RESUMEN 
Históricamente se ha naturalizado la discriminación y el racismo contra todos los seres humanos 
que son leídos como ?fuera? de los padrones y valores de este sistema que nos imponen, nos 
violentan de todas las formas posibles para oprimir el espíritu de nuestros pueblos; pero nuestra 
memoria larga ha permitido que resistamos desde nuestras diversas culturas a todas las formas 
de violencia que han ejercido en contra nuestro. El desplazamiento de nuestros cuerpos en los 
territorios también ha servido para fortalecer nuestro vínculo con nuestros saberes y prácticas 
ancestrales, además de ayudarnos a comenzar a conectarnos de corazón a corazón por necesidad 
con nuestras hermanas y hermanos con los que compartimos ese lugar de lo ?racializado?, hemos 
aprendido a reconocernos cuando nos miramos, a llevar nuestros pies por los caminos que nos 
conducen a la convergencia de nuestras culturas para conectarnos desde lo mejor que existe en 
nosotros, para superar el dolor y el sufrimiento que todavía existen en nuestras historias. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Racismo en Argentina: ¿Una historia de negación e invisibilidad de las 
identidades negras en el país? más europa? de América latina. 
Autor: Daniela Victoria Gomes Patricia (Brasil) 
 
RESUMEN: 
En Argentina no hay negros, ese problema lo tiene Brasil? (ex Presidente Menem, 1996) o ?en 
Argentina somos todos descendientes de Europeos? (ex Presidente Macri, 2018) son frases que 
reflejan la construcción ideológica, historiográfica y cultural de un país que tiene instalada 
sólidamente esta idea en su imaginario popular. La historia oficial argentina se escribió 
prescindiendo de la presencia de las comunidades africanas, afrodescendientes y afroargentinas 
que habitan este territorio desde la época de la colonización, dando como resultado la negación e 
invisibilización del componente afro de nuestra población. A través del tiempo, fue tomando 
sustancia el mito de que en Argentina no hay negres. Deconstruir la aserción de que Argentina es 
un país culturalmente europeo y fenotípicamente blanco requiere de un estudio profundo y 
honesto de la cuestión afrodescendiente y de sus variables estructurales, como el racismo, que 
debe comenzar por desterrar creencias que han calado hondo en el sentido común de nuestra 
sociedad. Esta ponencia se propone destruir ese mito de la Argentina blanca y europea revelando 
los múltiples mecanismos puestos en práctica por las clases dominantes, desde mediados del siglo 
XIX hasta nuestro presente, para construir la idea de un ser nacional homogéneo y de la 
desaparición de las comunidades negras, como partes del fenómeno del racismo estructural que 
atraviesa a la sociedad argentina. A su vez, me propongo reivindicar la resistencia de nuestras 
comunidades a la desaparición, tanto real como simbólica, a través de una lucha persistente contra 
el racismo que ha conquistado importantes logros en las últimas décadas.  
 
 

Tema: Formación en psicología: desafíos contemporáneos. 
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Mesa de debate 
Titulo: Os Desafios Da Formação Em Psicologia Diante Do Ensino Remoto E 
Ead 
Autor: Evely Capdeville (Brasil) 
 
RESUMEN: 
Este trabalho tem o objetivo de contribuir para a reflexão sobre a Formação em Psicologia, a partir 
da análise da convergência entre várias proposições estruturantes que vem forjando a construção 
dos currículos, as condições políticas, sociais e econômicas que impactam na formação em 
Psicologia no Brasil e na América Latina. São apresentadas algumas possibilidades e desafios para 
a formação em Psicologia, com vistas a ampliar discussões e evidenciar novos enfrentamentos, 
especialmente no que tange às novas tendências emergentes em função do contexto de pandemia, 
relacionadas ao ensino e à educação à distância. A análise é delineada a partir do jogo de forças 
que acontece na interface entre a docência e a formação na graduação em Psicologia, visando 
evidenciar alguns fatores que impactam negativamente na qualidade dos processos relativos ao 
trabalho docente e ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades técnicas, éticas e políticas 
para o exercício profissional. Pretende-se contribuir para a reflexão crítica sobre os rumos futuros 
da educação superior, os aspectos nevrálgicos e os enfrentamentos que se fazem necessários para 
contrapor à precarização do ensino e da formação profissional. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Formação e currículo. 
Autor: Eliz Marine Wiggers (Brasil) 
 
RESUMEN:  
Alguns países latino-americanos tem em sua maioria o ensino público, e em outros prepondera o 
ensino privado, mas se enfrentam desafios como a vulnerabilidade social, econômica, e política. 
Nesta fala iremos abordar a formação em Psicologia no Brasil. Ao falar de formação brasileira em 
Psicologia não há como não considerar as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Graduação de Psicologia - DCN, e uma trajetória permeada por diálogos e aprovada em 2004, 
encerrando a lógica do currículo mínimo. Em 2011 houve a inserção nas DCN da formação de 
professores. Em 2021, já se passaram 10 anos das últimas DCN. Depois de diálogos para repensar 
o que realizamos até o momento e a formação que queremos, com a realização de eventos 
preparatórios, seminários regionais e um seminário nacional em 2018, se construiu uma proposta 
de novas DCN para a Psicologia. Passou por consulta pública, com a contribuição de diversas 
entidades da Psicologia. Por fim, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, encaminhado ao 
Conselho Nacional de Educação que direcionou ao Ministério da Educação um parecer aprovando 
as diretrizes. Essas diretrizes, atualmente, aguardam a homologação do MEC. Estão em vigor as 
DCN de 2011, no momento. Mas, porque não temos as novas diretrizes homologadas? Como o 
momento atual impacta na formação em Psicologia no Brasil? Estas questões nortearão a fala 
nesta mesa redonda. 
 
Mesa de Debate 

Titulo: Psicología y formación: el territorio de la educación escolar con o sin 
ley 13.935. 
Autor: Sonia Cunha Urt (Brasil 
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RESUMEN 
A luta pela atuação e pela presença do (a) psicólogo (a) na escola não é recente, é uma luta da 
Psicologia como profissão, que também pode contribuir com a presença do (a) psicólogo (a) na 
instituição escolar. A parceria entre a Psicologia e a Educação brasileira aproxima-se pela busca do 
conhecimento da Psicologia para a compreensão dos processos de ensinar e de aprender. A 
presença do psicólogo na escola deve ultrapassar o viés psicologizante e patologizante não 
estimulando a medicalização escolar. A atuação deve ir além do mecanismo de atender apenas as 
práticas escolares da aprendizagem escolar. Precisa atuar nas políticas públicas e nas pol íticas 
educacionais, com assento e voz neste espaço. A Psicologia deve estar inserida no cotidiano 
escolar, atuando na equipe pedagógica, na formação de professores, na formação continuada, no 
planejamento, na contribuição para a construção do Projeto Político-Pedagógico, na relação 
escola-família, nas relações do interior da escola, na mediação de conflitos no enfrentamento da 
violência, do bullying, das relações interpessoais, do sofrimento, do adoecimento, da prevenção ao 
suicídio, etc. Para tanto a formação é imprescindível! É possível, é importante, e não podemos ficar 
atrás desta discussão que se coloca hoje: da inserção do psicólogo na equipe pedagógica da escola. 
Que venha a se materializar a lei 13.935, que dispõe sobre a prestação de serviços de Psicologia e 
de Serviço Social nas redes públicas de educação básica. Para isso precisamos bem formar o 
Psicólogo Educacional/Escolar. Estamos buscando definições e orientações para tanto.  
 

Mesa de debate 
Titulo: Desafíos de la psicología política: tres propuestas para el debate y la 
construcción de conocimiento. 
Autor: Santiago Sarceño (Costa Rica) 
 
RESUMEN: 
La psicología política, podría considerarse como un área que ya cuenta con una amplia producción 
y trayectoria dentro de la disciplina psicológica. América Latina, no ha sido la excepción, y en las 
últimas décadas, son cada vez más autores y autoras, quienes se han abocado a investigar y 
escribir sobre esta área. No obstante, este trabajo considera pertinente poder contribuir con el 
debate, en relación con ¿cuáles podrían ser algunos ejes prioritarios para el trabajo desde la 
psicología política latinoamericana?, es decir, busca delimitar algunas premisas teórico-
conceptuales sobre el posicionamiento del o la psicóloga política. No pretende brindar una ver dad 
absoluta de como debería de comprenderse la acción en la psicología política, pero si propiciar 
una discusión sobre posibles lugares para comprender y transformar nuestras realidades y 
contextos, donde el entendimiento crítico, integral y complejo de los fenómenos psicosociales que 
convergen, es fundamental. Finalmente, los ejes que sustentan el trabajo son: el papel de la 
psicología política ante la comprensión de los procesos de ideologización; crítica a la complicidad 
con la hegemonía dominante y un último aspecto que refiere a la importancia de investigar, 
proponer y denunciar sobre las injusticias y asimetrías que se presentan en nuestra región.  

 
Mesa de debate 

Titulo: Hacia una nueva psicología política: retos, desafíos y escenarios 
prospectivos para américa latina. 
Autor: Julio César Cerna Cano (Perú) 
 
RESUMEN: 
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Las actuales transformaciones socioeconómicas y procesos políticos que viven las distintas 
naciones de América Latina tienen una evidente repercusión en el comportamiento humano, tanto 
a nivel colectivo como individual. Fenómenos como la insatisfacción y crisis de la democracia, la 
desconfianza en los actores políticos, la crisis del sistema de partidos políticos, el desencanto y 
frustración de los ciudadanos por los líderes políticos, entre otros, son evidencias concretas que 
dan cuenta de una influencia de los factores psicológicos en el comportamiento político, y, al 
mismo tiempo, del efecto que los sistemas políticos imprimen en los procesos psicológicos. 
Creemos que la psicología, en general, y la psicología política, en particular, pueden ofrecer en su 
interacción con otras disciplinas de las ciencias sociales, alternativas que permitan desentrañar 
muchos de los enigmas que envuelven la política como actividad. Los retos que debe enfrenta r el 
psicólogo político no solo son complejos sino también muy peculiares debido a la diversidad 
cultural y la realidad psicosociopolítica específica de cada nación. Este panorama plantea el 
desafío de desarrollar una nueva Psicología Política, contextualizada para América Latina, con 
elementos y características propios que tomen en cuenta las necesidades, los problemas, pero 
también las potencialidades que presenta nuestra región, en los actuales tiempos de pandemia . 
 
 

Tema: Nuevas direcciones de la psicología educativa en tiempos de 
autoritarismo. 
  
Mesa de debate 
Titulo: A Lei 13.935/2019 E A Defesa De Uma Escola Livre, Participativa 
Crítica E Não Militarizada  
Autor: Fernanda Lou Sans Magano (Brasil) 
  
RESUMEN 
Com a aprovação da Lei 13.935/2019, após 20 anos, se iniciou as lutas para implementar os 
serviços de Psicologia e Serviço Social na educação brasileira, buscando bases teóricas, para 
propositura de contexto escolar amplo, reconhecendo os processos sociais, por educação pública, 
laica, crítica, gratuita, de qualidade e não militarizada. O campo de atuação da Psicologia deve ser 
fundamentado e coerente, agregando enquanto profissão garantias de liberdade de expressão, 
incentivo à comunicação saudável e ao respeito mútuo, criando conscientização e caminhos, 
apresentando formas de enfrentar as desigualdades educacionais, o rebaixamento cultural e a 
precarização das condições de trabalho, assim como rompendo com a lógica disciplinar para não 
corrermos o risco de voltar à prática da ditadura militar de 1964 que estabelecia obrigatoriedade 
da disciplina de Educação Moral e Cívica. A categoria profissional Psicologia deve atuar 
construindo movimentações em prol de uma Educação Democrática, defendendo uma Educação 
Crítica, Inclusiva e com a valorização da Diversidade, não cedendo às perseguições e intimidações. 
Buscando autonomia no ambiente escolar e a descentralização do poder, realizar a função social 
de construir conhecimentos, valores e atitudes que contribuam para formação de cidadãos 
solidários, críticos, éticos e participativos. 
 
Mesa de debate 

Titulo: Psicología, educación y plan nacional de educación: construyendo 
caminos, consolidando la práctica. 
Autor: Marilene Proença Rebello De Souza (Brasil)´ 
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RESUMEN 
A Psicologia em sua relação com a educação tem construído um percurso, no Brasil, desde os anos 
1980, que propõe uma perspectiva crítica de análise das dificuldades de escolarização, bem como 
subsídios para a formação de psicólogos para atuar nesse campo. Tais críticas centram-se: na 
concepção positivista de ciência; nas explicações a respeito das dificuldades de aprendizagem, 
focadas na criança e na teoria da Carência Cultural, bem como ao modelo clínico, psicoterapêutico 
e reeducativo de atuação psicológica no atendimento à queixa escolar. Os novos rumos da 
Psicologia na Educação centram-se no compromisso político com a escola democrática, de 
qualidade para todos; utilização de referenciais interpretativos que permitam compreender a 
complexidade do fenômeno educativo, construção de práticas coerentes com a compreensão do 
cotidiano escolar. Com tal perspectiva o Sistema Conselhos de Psicologia, a ABRAPEE, ABEP e 
FENAPSI produziram ações que se propuseram a inserir esta perspectiva crítica na prática e na 
formação profissional. Dentre as ações e os documentos destacam-se o Seminário Ano da 
Educação para Todos; os Cadernos com Textos Geradores para o Seminário Nacional do Ano da 
Educação; As Contribuições da Psicologia para a Conferência Nacional de Educação e as 

Referências Técnicas para Atuação de Psicólogos na Educação Básica. 
 
Mesa de debate 

Titulo: Ações Da Psicologia Na Pandemia E Pós Pandemia: Reflexões A Partir 
De Consulta A Profissionais Que Atuam Nas Políticas Públicas  
Autor: Ricardo Castro E Silva (Brasil) 
 
RESUMEN 
No início da pandemia de Covid-19 profissionais que atuam na área das infâncias e adolescências e 
que estão engajados em grupos ou instituições representativas, se uniram para pensar os 
impactos da pandemia sobre as pessoas. Em especial, identificar a situação vivida por crianças e 
adolescentes neste período, bem como pensar ações que pudessem reduzir seus impactos 
negativos. Para atingir este objetivo foi construído um questionário, que foi enviado à 
profissionais que atuam nas políticas públicas, em especial, na Assistência Social, na Educação e na 
Saúde. O questionário incluía questões como: se houve aumento ou não da demanda de atenção às 
crianças e adolescentes nas três políticas, que tipo de demanda foi identificada e quais as 
intervenções possíveis que aconteceram durante a pandemia. A análise dos dados aconteceu a 
partir de 4 eixos: comparação entre as 3 politicas, o sofrimento psíquico dos envolvidos, 
identificação de situações de violências e um olhar sobre as estratégias possíveis de intervenção. 
Como um dos desdobramentos, o questionário foi aplicado nos municípios de São Carlos/SP e Rio 
Claro/SP e os dados e suas comparações serão apresentados posteriormente.  
 
Mesa de debate 

Titulo: Nuevos Rumbos De La Psicología En La Educación Superior. 
Autor: Franca La Carruba (Paraguay) 
 
RESUMEN 
Los nuevos rumbos que deberá tomar la Psicología en la educación superior en Latinoamérica 
será la de formar personas que respondan a las necesidades sociales actuales, el respeto por el 
otro y su dignidad. Para ello, se requiere un cambio de paradigma, poseer una base académica 
amplia y bien estructurada, que le permita conformar su propia ideología. El estudiante necesita 
formarse en forma integral, como base fundamental para la vida, dentro de un sistema de 
enseñanza que fomente la proactividad, el dinamismo, sustentada por la adquisición de los 
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conocimientos que permitan ir de la reflexión a la acción. Las instituciones de educación superior 
en Latinoamérica, deben ser espacios de producción intelectual integral, de expresión, de 
capacitación, pero por sobre todo, de una formación propia y nuestra. Es el momento de dejar la 
educación tradicional y transformar la educación en la unión de saberes colectivos, proceso que 
puede propiciarse por los cambios tecnológicos acelerados acercando virtualmente a los países. El 
desafío que se plantea es pues, redefinir la misión de la Psicología en la Educación Superior, el 
acercamiento e integración de las universidades en América Latina, con identidad propia y 
responsabilidad social, que promueva el pensamiento y diálogo constructivo, crítico y reflexivo. 
 

EJE 2 - Violencias y construcción de subjetividad. 
 
Mesa de Debate 
Titulo: Redes sociales y subjetividad contemporánea: estudio sobre jóvenes 
musulmanes, sociabilidad y usos del cuerpo. 

Autor: Tiago Rafael Reckziegel Rodrigues (Brasil) 
 

RESUMEN 
A partir da vivência de experiências na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, fronteira marcada pela 
sua multietnicidade e onde se localiza a segunda maior concentração da população árabe fora do 
Oriente Médio, o objetivo deste estudo foi investigar a questão do uso das Redes Sociais por 
pessoas pertencentes à cultura árabe, tão rígida no que se refere aos padrões de comportamento e 
cultivo de valores bastante conservadores, principalmente em relação às mulheres - tidas como 
aquelas a quem mais restrições são impostas, e de que forma isso interfere no processo de 
forjamento de subjetivação do grupo de sujeitos investigados. Através da observação de perfis 
públicos do Instagram de oito meninas muçulmanas, pelo período de seis meses, foi possível 
identificar que os sujeitos, apropriam-se dessas novas possibilidades identificatórias em relações 
caracterizadas pelo fim das fronteiras, ou seja, pela ausência de limites que antes as aprisionavam 
de certa forma. Percebeu-se que as culturas árabe e ocidental influenciam-se mutuamente 
acarretando no público pesquisado uma identidade de transição, ou seja, um reordenamento de 
identidade oriundo das relações de sociabilidade vivenciadas no cotidiano da região.  

 
Mesa de debate 
Titulo: Ressignificação De Relações Abusivas Em Um Grupo Operativo 
Com Mulheres 
Autor: Raquel Conte (Brasil) 
 
RESUMEN 
Este trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa Mulheres no coletivo: formas de 
superação da violência doméstica vinculado à linha de pesquisa Saúde e Processos Clínicos do 
Mestrado em Psicologia Profissional. A pesquisa, de cunho qualitativa, teve a participação de oito 
mulheres em um grupo operativo, a fim de discutir as formas de superação da violência com seus 
parceiros. A coleta de dados foi a partir de uma entrevista inicial com as mesmas e de 10 sessões 
grupais, no Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade de Caxias do Sul/RS. Os dados foram 
transcritos e analisados a partir da análise de conteúdo. A partir da queixa apresentada na 
entrevista inicial, as mulheres relataram que efetivaram seu direito ao divórcio após um período 
prolongado de tolerância às mais diversas violências. O grupo operativo mostrou-se como um 
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instrumento fundamental para o acolhimento e reconhecimento dessas violências. Além disso, ao 
longo do processo grupal, as mulheres reconheceram a manutenção de seus relacionamentos 
abusivos em relação aos condicionantes do discurso social do casamento e da maternidade. Dessa 
forma, a organização subjetiva das mulheres e a ressignificação das violências estão implicadas 
com a elaboração da vivência traumática e da superação do ideal imaginário social.  
 
Mesa debate 

Titulo: A Teoria Das Representações Sociais E Estudos Sobre Gravidez Na 

Adolescência Na Psicologia Brasileira 

Autores: Kathleen dos Santos Silva - Lopes Zaira de Andrade (Brasil) 

 

RESUMEN: 
A gravidez na adolescência tem sido objeto de pesquisa e de intervenções de 
significativos estudos. A problematização da gestação nessa etapa da vida é motivada 
por fatores que envolvem, principalmente as dimensões social, econômica, cultural e de 
saúde pública. Assim esta investigação tem como objetivo analisar as representações 
sociais sobre a gravidez na adolescência presentes nos estudos brasileiros em 
psicologia. Como fundamento teórico utilizou-se a TRS, desenvolvida por Moscovici e 
Jodelet, mediados pelos estudos de Gênero enquanto categoria de análise. É uma 
pesquisa teórica, de análise qualitativa, em andamento. A primeira etapa da investigação 
consistiu no levantamento dos estudos realizados no campo da ciência psicológica, 
disponibilizados nas plataformas BDTD e CAPES. Com o termo de busca "gravidez na 
adolescência" identificou-se 932 trabalhos, sendo 46 selecionados para análise inicial. 
Como critério de inclusão foram selecionados estudos vinculados aos PPG de Psicologia, 
realizados no período de 2010-2020. Os primeiros resultados revelaram que os 46 
trabalhos foram produzidos por 23 programas, sendo a distribuição dos trabalhos por 
regiões do país: Norte (4,35%), Nordeste (50%), Centro-oeste (4,35%), Sul (21,74%) e 
Sudeste(19,57%); e por autoras(84,78%) e autores(15,22%). Principais conclusões, os 
dados sobre a distribuição dos trabalhos destacam múltiplas realidades, formas de 
compreendê-las e diferentes necessidades na garantia de direitos. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Impacto de la pandemia del COVID-19 en la violencia de género en 
América latina. 

Autores: Lourdes Gabriela Villafaña Montiel - Erika Robles Estrada (México) 
 

RESUMEN 
Objetivo: Conocer desde la perspectiva de género el impacto de la pandemia del COVID 19 en la 

región de América Latina a través de diferentes fuentes de información. Metodología: Se 

desarrolló un trabajo teórico documental a partir de dos procesos generales relacionados con la 

búsqueda, selección, organización y disposición de fuentes de información para un tratamiento 

racional y la integración de la información a partir del análisis en las fuentes. Conclusiones 

principales: Se identificaron los efectos de las políticas de prevención implementadas en 

diferentes países de América Latina que han tenido un impacto diferenciado en los estilos de vida 

de las mujeres derivado de las medidas de prevención y confinamiento que ha dado lugar a 

situaciones de violencia que se analizaron a través de documentos y conversatorios virtuales 
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desde la aparición del COVID 19 en la región de Latinoamérica que generó un cumulo de cambios 

en la formas de interacción, comunicación y que ha posibilitado una mayor utilización de las 

tecnologías de la información como alternativa de apoyo para visibilizar las acciones relacionadas 

con la construcción de redes de apoyo y promoción de la salud 

 

Mesa de debate 

Titulo: A Omissão Na Garantia Dos Direitos Básicos E O Envolvimento 

Com Atos Infracionais 

Autores: Renata dos Santos da Costa - Juliana da Rosa Marinho - Jana 

Zappe (Brasil) 

 

RESUMEN 
O presente trabalho discute a relação entre a omissão da garantia dos direitos da criança 

e do adolescente, por parte do Estado, e o envolvimento de adolescentes e jovens com 

atos infracionais por meio dos resultados preliminares de uma pesquisa com egressos 

do sistema socioeducativo. Realizou-se um estudo de caso único com um jovem que 

cumpriu medida socioeducativa de internação em uma cidade do interior do Estado do 

Rio Grande do Sul, Brasil. A análise da entrevista reflexiva por meio da estratégia 

baseada nas proposições teóricas permitiu identificar que as estruturas sociais foram 

decisivas na trajetória de vida que levou o jovem à prática de atos infracionais. A 

ausência ou falta de acesso a políticas sociais que garantissem os direitos à educação, 

saúde e assistência acarretaram uma situação de vulnerabilidade, desproteção e 

invisibilidade recuperadas, ainda que às avessas e de forma precária, a partir da prática 

de atos infracionais e inserção no sistema socioeducativo. Esses resultados demonstram 

que as populações que ocupam as margens da sociedade continuam sofrendo pela 

ausência de garantia dos seus direitos básicos, situação historicamente reconhecida. 

Diante disso, salienta-se que é fundamental investir em políticas efetivas para superar as 

estruturas sociais estabelecidas pelas relações de poder do Estado. 

 

Mesa de debate 

Titulo: Redução Da Maioridade Penal E Discurso Punitivo 

Autor: Ana Marcela da Silva Terra (Brasil) 

 

RESUMEN 
A redução da maioridade penal é um tema bastante difundido em nossa sociedade, em 

telejornais, emendas parlamentares, entre outros. Apesar da prisão ser uma das partes 

mais degradantes do atual modo de estar em sociedade, quando se fala de políticas 

públicas, temas como segurança pública, prisão, maioridade penal, estão entre as 

prioridades. Neste trabalho pesquiso a redução da maioridade penal não de uma forma 

que investigue a vida dos adolescentes em conflito com a lei ou suas famílias, mas 

partindo do conceito de produção subjetiva para problematizar a construção de certa 

forma de pensar, qual seja a que quanto mais se prende, mais seguros estamos enquanto 

sociedade. A prisão, como já nos ensinou Foucault (1975), não é separada da sociedade, 

mas faz parte desta como um dos seus mecanismos de governo. Ela precisa existir para 
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que nós, os "de fora", tenhamos certeza que somos diferentes daqueles "de dentro". Dos 

"outros". Dos pouco humanos. Ou simplesmente não-humanos. E para que não nos 

demos conta o quanto estamos presos. Nesse sentido, dialogando com autores como 

Deleuze (2008), Scheinvar (2020), Borges (2019) busco mapear as forças que estão no 

campo da produção subjetiva-penal que nos fazem a todos acreditar que punir mais e 

jovens majoritariamente negros poderia ser a solução para a violência cotidiana que o 

Brasil vive. 

 

Mesa de debate 

Titulo: Perfíl personológico en población femenina privada de la libertad del 

centro de rehabilitación social Turi. 

Autores: Rafael Gerardo Mendez - Veronica Isabel Paredes Tello - Maria Alexandra 

Padilla Samaniego - Augusta Ximena Campoverde Pesantez (Ecuador) 

 

RESUMEN 
La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el perfil personológico 

en la población femenina, privadas de la libertad del centro de rehabilitación social Turi 

de la ciudad de Cuenca-Ecuador, durante el periodo 2019-2020. La investigación es de 

enfoque cuantitativa, de diseño trasversal no experimental, en una población de 111 

personas privadas de la libertad, en edades de 18 a 65 años. Los instrumentos aplicados 

fueron el test International Personality Disorder Examination (IPDE), una encuesta 

sociodemográfica y la ficha de sentencia por tipo de delito. En el análisis de los datos 

sociodemográficos, se encontró un predominio en el rango de edad de 32 a 44 años con 

el 40,5%, de estado civil, solteras con el 39,6% y de escolaridad secundaria completa con 

el 26,1%. En el análisis personológico se evidencia que la personalidad evitativa 

representa el 23,4%. El delito de mayor prevalecía es el tráfico de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización con el 41,4%. En la correlación del tipo de delito y personalidad, se 

determina que el tráfico ilícito de sustancias tiene una frecuencia del 8,11% con la 

personalidad Paranoide y de igual forma con el 8,11% con la personalidad evitativa. 

 

Mesa de debate 

Titulo: La vulnerabilidad de las comunidades tradicionales a las 

ciencias psicológicas. 

Autor: Jefferson Silva 

 

RESUMEN 

Las comunidades tradicionales indígenas y negras en el sur de Brasil han desarrollado 

procesos psicosociales de cuidado mutuo que se pueden observar pela aprendizaje 

comunitario a largo plazo. A través de la interfaz entre Psicología Social Comunitaria, 

Historia y Antropología, nos proponemos avanzar en el estudio de las conductas sociales 

ancestrales de atención a las aflicciones comunitarias. Tomamos como telón de fondo los 

procesos psicosociales ancestrales de estas comunidades ante la violencia producida en 

el estado de Paraná, que pretendía crear un imaginario de población blanca y europea 

adversa a la presencia y / o existencia de comunidades tradicionales. Estos procesos 

psicosociales se pueden observar en el período inicial de ocupación en el territorio 
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denominado República de Guayra durante las primeras tres décadas del 1600, luego a 

principios del 1800, seguido de la primera fase de colonización posterior a 1853, con la 

segunda fase y a lo largo del siglo 20. Concluimos que la atención integral respondió a la 

vulnerabilidad de las comunidades tradicionales que se relacionan con el desarrollo de 

la intimidad como un aprendizaje silencioso y ancestral en respuesta a la violencia de la 

ideología paranista, en el advenimiento de 1900, caracterizada por la historia de 

exclusión: exterminio, explotación y apropiación. 

 

Poster 

Titulo: Banco de ítems para evaluación de conductas de acoso escolar 

desde la perspectiva del agresor. 

Autor: Macarena Sofía Gauto Quiñónez (Paraguay) 

 
RESUMEN 

La presente investigación es de tipo instrumental y tuvo por objetivo la construcción de 

un banco de ítems para la evaluación del fenómeno bullying desde la perspectiva del 

agresor. La muestra estuvo compuesta por adolescentes de entre 14 y 8 años de varios 

departamentos del país, de los cuales el 30% es del sexo masculino, el 64% del sexo 

femenino y un 5% prefirió no decirlo. El análisis de los datos se realizó en dos etapas; la 

primera comprendió el análisis desde las premisas de la TCT, fueron sometidos a 

análisis descriptivos, exploratorios, con el software estadístico SPSS statistic 23 y 

confirmatorios mediante el software JAMOVI; en una segunda etapa la misma base de 

datos fue analizada desde los modelos de la TRI, siguiendo las fases de comprobación de 

unidimensionalidad, elección y comprobación del ajuste que el modelo, utilizando el 

software ConQuest. Se han obtenido valores psicométricos adecuados basados en la TCT, 

así como valores que podrían ser mejorados con el aumento del tamaño de la muestra 

desde la TRI. 

 

Poster 

Titulo: El suicidio - El pragmatismo de la ignorancia y el retorno a lo 

emocional. 

Autor: María José Figueroa Henriquez (El Salvador) 
 

RESUMEN 

El Salvador es uno de los países con la mayor tasa de suicidios en la región 

latinoamericana, con 13.7 / 100 mil habitantes, por encima de la tasa regional y global. 

Lo que justifica y exige hacer un análisis sobre el pragmatismo de una sociedad 

vulnerable y desinformada, que conlleva a una serie de factores de riesgos como: a) una 

notable desconexión de la sociedad con lo emocional, a partir de estilos de vida que 

priorizan lo inmediato; b) las exigencias del positivismo, imponiendo la búsqueda de la 

felicidad por encima del reconocimiento de emociones diversas; y c) la falta de 

información de la persona afectada y aquellas que brindan apoyo, los factores 

protectores que van más allá de atenuar los riesgos y la importancia como terapeutas de 

la intervención oportuna y adecuada. Trascendiendo de la atención hospitalaria a la 
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comunitaria. Se presenta una propuesta que considere el suicidio, no como un problema 

de salud mental individual, sino una concepción comunitaria, social e integral del mismo, 

en el que se posibiliten intervenciones adecuadas. La propuesta se basa en el modelo del 

estrés psicosocial de Lazarus y Folkman quienes retoman elementos comunitarios 

importantes para el abordaje psicosocial del suicidio. 

 

Mesa de debate 

Titulo: Rede de proteção e resistência ao genocídio: Ressignificando o medo. 

Autor: Marisa Feffermann (Brasil) 

 

RESUMEN 
A Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio é um movimento social que une 

diversos coletivos já atuantes no campo da violência institucional, com os objetivos de 

visibilizar as violências do Estado nos territórios de alta vulnerabilidade, proteger 

vítimas e testemunhas, enfrentar o abuso policial, buscar articulação territorial das 

redes formais e informais na perspectiva da efetivação de políticas públicas, garantir a 

efetivação dos direitos básicos e acesso à justiça nos territórios, fortalecer as estratégias 

locais e promover formação na perspectiva de defesa e promoção dos direitos humanos. 

O movimento é formado atualmente por 45 articuladores com vínculo com os territórios 

descentralizados no Estado de São Paulo. O genocídio negro é central para a organização 

política da Rede. O trabalho do movimento propõe: a ressignificação da cidadania por 

meio de formação em direitos humanos, no intuito de identificar ferramentas de apoio e 

proteção em relação às políticas públicas; reconhecer estratégias locais de resistências; e 

reatar laços de confiança, com a recuperação da autoestima e a reversão do medo e da 

insegurança, que são os maiores instrumentos de dominação. Assim, a principal aposta 

metodológica é o vínculo com o território e a transformação da lógica punitivista em 

uma justiça restaurativa. 

 

Mesa de debate 

Titulo: Acción colectiva disruptiva en la protesta social. Caso 

¨resistencia juvenil cochala?. Bolivia 

Autor: Torrejon Alcoba Olmer (Brasil) 

 

RESUMEN 
La violencia no ha dejado de ser una problemática que obliga el curso de investigaciones 

específicas dado el impacto nocivo sobre el bienestar común, la calidad de vida, en 

general la salud mental. Este trabajo descifra la infraestructura socio psicológica que 

subyace a las conductas agresivas ejercidas por grupos de jóvenes organizados en el 

marco de la protesta social ocurrida en los meses de octubre y noviembre de 2019 en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, Departamento de Cochabamba. Basamos nuestra 

metodología en testimonios recibidos a distancia, fotografías y videos de víctimas 

directas, recolectados a través de las redes sociales que fueron cotejados con 

información de notas de prensa e informes oficiales. El proceso de escalada de violencia, 

brota de conductas agresivas particulares éstas se intensifican hasta dar lugar a las 
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violencias colectivas dominadas por una orientación emocional colectiva. Desde esta 

perspectiva el análisis se centra en la emergencia del denominado grupo ¨Resistencia 

Juvenil Cochala" como fenómeno social abordaje desde la psicología social comunitaria 

que nos permite analizar las dinámicas y repertorios de acción colectiva asumidas, 

caracterizadas por su nivel de violencia física, expresiones de odio y racismo que 

posibiliten procurar intervenciones que permitan prevenir formas de violencia colectiva 

y fortalecer la participación ciudadana intercultural. 

 
Mesa de debate 

Titulo: Políticas Sociais Voltadas Aos Egressos Do Sistema Socioeducativo 

Autores: Renata dos Santos da Costa - Juliana da Rosa Marinho - Zappe Jana 

(Brasil) 

 

RESUMEN 
No Brasil, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), há 30 anos, 

avanços foram conquistados à população infanto-juvenil, sendo observado também 

progresso quanto à política socioeducativa e ao atendimento de adolescentes privados 

de liberdade. Porém, há pouco investimento em políticas sociais direcionadas aos 

egressos do sistema socioeducativo, o que traz dificuldades no processo de reinserção 

social. Neste sentido, a partir dos resultados preliminares da pesquisa intitulada 

?Inserção social positiva de egressos da internação no sistema socioeducativo?, este 

trabalho discute a importância da atuação de políticas públicas no processo de 

reinserção social de egressos do sistema socioeducativo. Trata-se de um estudo de caso 

único, realizado com um jovem que cumpriu medida no interior do estado do Rio Grande 

do Sul, Brasil. Através da entrevista reflexiva e sua posterior análise por meio da 

estratégia de proposições teóricas, foi possível observar que, na experiência do 

participante do estudo, políticas direcionadas aos egressos atuaram como mediadoras 

no seu retorno ao convívio social, amparando-o no combate a preconceitos, auxiliando 

no ingresso ao mercado de trabalho através do investimento cultural, educacional e 

profissionalizante. Assim, salienta-se a importância do investimento de políticas sociais 

e acompanhamento dos jovens após o cumprimento da medida. 

 

Tema: Tecnologías de comunicación y manipulación de 

subjetividades. 

 

Mesa de debate 

Titulo: Utilización de las aplicaciones para búsqueda de pareja y su 

impacto emocional. 

Autor: Nube Isabel Pesántez Hurtado (Ecuador) 
 

RESUMEN 

La comunicación humana ha experimentado cambios extraordinarios en la última 

década con la presencia sobre todo de internet y sus diversas redes sociales como 

WhatsApp, Facebook, Instagram, twitter, que son de uso popular y quizá las más 
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conocidas, pero en este análisis se pretende revisar otras aplicaciones de redes sociales 

como Meetic, Tinder, Happn entre otras, centradas básicamente en brindar una 

plataforma para buscar una pareja sentimental, mediante análisis de casos revisados en 

procesos terapéuticos, y cómo su utilización genera impactos emocionales profundos, 

basados en altas expectativas cargadas de adrenalina, ante la expectativa de cómo y 

quién será su futura pareja. La comunicación humana ha experimentado cambios 

extraordinarios en la última década con la presencia sobre todo de internet y sus 

diversas redes sociales, en este análisis se pretende revisar aplicaciones, mediante 

análisis de casos revisados en procesos terapéuticos, y cómo su utilización genera 

impactos emocionales profundos, basados en altas expectativas cargadas de adrenalina, 

ante la expectativa de cómo y quién será su futura pareja. 

 

Mesa de debate 

Titulo: Inequidades Persistentes & Educação Codificada: Da Ultra 

Precarização, Aos Neo Clinicismos Do Ensino-Ciência E Da Formação-

Profissão Em Psicologia  

Autor: Dreyf Assis Gonaçales (Brasil) 

 

RESUMEN 
Produzir deslocamentos de sentidos, implicados em princípios Open Source, Creative 

Commons, como meio crítico-propositivo para os Saberes-Práticas em psicologia, 

representam enfrentamentos aos ataques e manipulação da subjetividade, que 

distorcem a objetividade sequestrando dados, derivando seus usos e implicações. Se 

faria Útil uma Cultura de Alfabetização de Dados - Data Literacy como meio-defesa-

resistência e expressos em compromissos de não conivência, com a Mercantlização, com 

a Colonização, e na Monopolização Bens de Ensino & Formação em Psicológica quem nas 

modalidades de relações pedagógicas, escalonáveis e pluridimensionais favorecem 

enfrentamento eficazes aos ataques, e maior defesa aos sequestros da atenção e 

consciência, aprofundam e perpetuam os processos precarizantes de acessos aos bens 

de produção simbólica, cultura educacional e social. Sistematizar a produção científica 

sobre perfil profissional e formação indicam fortes traços da conivência com 

inequidades persistentes, que ampliam as sinergias pragas sobre as desigualdades e 

perpetuação de obstáculos das violações de direitos fundamentais como educação, 

comunicação, trabalho, mobilidade e saúde. Os macro-processos de ampliação da 

exclusão científica e tecnológica tão característicos do mundo codificado, 

homogeneizador de complexidades sociais, típico cultura administrada e da educação 

algoritimizada. 

 

Mesa de debate 

Titulo: El dilema de la psicologia 

Autor: Marcos Ferreira (Brasil) 

 

RESUMEN 
Estamos retrasados en el debate sobre impactos de herramientas basadas en inteligencia artificial 
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en la manipulación de subjetividades, al menos como atención organizada desde la Psicología. 

Vivimos ya con diferentes niveles y tipos de manipulación. Ahora las posibilidades de 

manipulación han alcanzado niveles inimaginables. La llamada inteligencia artificial es poderosa, 

penetrante y eficiente. Esta apropiada por actores sin escrúpulos en el uso de tecnologías y en el 

modelo de negocio que adoptan. La superposición de cuatro mecanismos diferentes: la captación 

generalizada de información, la identificación de nichos de audiencia, la información dirigida y 

personalizada a cada nicho y tecnologías de comunicación que permiten un nivel extremo de 

individualización y velocidad en el acceso a la misma, generó una situación de grave riesgo para la 

convivencia social y democrática. La segregación de colectivos y el suministro de información 

contradictoria adaptada a los intereses de cada grupo minan la idea misma de comunicación. La 

psicología ha estado al servicio de las plataformas. Necesitamos decidir estar al servicio de la 

humanización de estas tecnologías y su uso para el desarrollo de la esfera pública, por ejemplo, en 

la construcción de ciudades democráticas. 

 

Mesa de debate 

Titulo: Nueva colonización: la vida en redes sociales. 

Autor: Jorge Torralbas (Cuba) 

 

En blanco  
 

 

Tema: Género, violencia y masculinidades 
 

Mesa de debate 

Titulo: El movimiento de hombres y la construcción de otras posibles 

masculinidades. 

Autor: Rafael Gonçalves De Santana E Silva (Brasil) 
 

RESUMEN 
O patriarcado e a história da dominação em nosso continente é marco de violência e exploração, 

associada ao desenvolvimento capitalista e a demarcação étnica territorial das relações de 

escravidão e de nova servidão. Nesse contexto, os homens auto denominados brancos via a 

violência coordenaram instrumentos de violação física e subjetiva a mulheres brancas, homens 

negros, mulheres negras, aos seus filhos e em certa proporção a si mesmos. Desenvolvendo a 

consciência da insustentabilidade do patriarcado, impulsionados pelos movimentos feministas e 

marcados, cada homem a sua realidade, pela violência do patriarcado, desenvolvem movimentos 

de homens na intenção de em profundidade construir e dar visibilidade a outras formas de viver 

as masculinidades. Viabilizando espaços de encontro, educação, comunicação e cuidado entre 

homens. Os homens auto denominados brancos via a violência coordenaram instrumentos de 

violação física e subjetiva a mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, aos seus filhos e 

em certa proporção a si mesmos. E nesse congresso, quero perguntar o que a psicologia tem a 

ver com esse processo. 

 
Mesa de debate 

Titulo: Interfaces de colonialidad con relaciones de género y masculinidades. 
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Autor: Muhammad Odeh Muna (Brasil) 

 

RESUMEN 
Este trabalho tem como objetivo suscitar a seguinte pergunta: como a colonialidade impacta as 

relações de gênero e quais suas interfaces com o que entendemos como masculinidades? A 

violência que caracteriza a colonialidade enquanto poder político, sócio-econômico e simbólico 

traz impactos para as sociedades subjugadas no entanto, de forma assimétrica o que 

frequentemente reforça ou até exacerba as formas de patriarcado e assim aprofundando a 

violência de gênero. Novas possibilidades de masculinidades emergem, algumas de forma 

conjuntural outras contingencialmente. O âmbito do trabalho será focado no contexto da 

Palestina que vive a colonialidade e o apartheid israelenses mas vários paralelos serão buscados 

no contexto do Brasil atual a partir de uma leitura decolonial. A violência que caracteriza a 

colonialidade enquanto poder político, sócio-econômico e simbólico traz impactos para as 

sociedades subjugadas no entanto, de forma assimétrica o que frequentemente reforça ou até 

exacerba as formas de patriarcado e assim aprofundando a violência de gênero. 

 

Mesa de debate 

Tilulo: Una radiografía de hombres: abriendo buenas preguntas sobre 

masculinidades. 

Autor: Guilherme Valadares (Brasil) 

 

RESUMEN 
Nessa exposição, irei trazer dados recentes e de amplitude nacional (Brasil), a respeito do 

mundo interno, anseios, dores e obstáculos/bloqueios dos homens. Para tanto farei a exposição 

das pesquisas originais do Instituto PDH feitas com apoio da ONU Mulheres, em 2016 e 2019, 

nas quais escutamos mais de 40.000 pessoas. Como metodologia de coleta, realizamos tanto 

pesquisas individuais semi estruturadas, como grupos focais e observação participante. 

Entendendo e avalio que esse mergulho coletivo pode ser uma perspectiva à partir da qual, 

podemos estabelecer pontes de diálogo, articular ações para a transformação, tendo em vista o 

cultivo de um mundo mais equitativo e livre da violência de gênero. Nessa exposição, irei trazer 

dados recentes e de amplitude nacional (Brasil), a respeito do mundo interno, anseios, dores e 

obstáculos/bloqueios dos homens. Para tanto farei a exposição das pesquisas originais do 

Instituto PDH feitas com apoio da ONU Mulheres, em 2016 e 2019, nas quais escutamos mais de 

40.000 pessoas. Como metodologia de coleta, realizamos tanto pesquisas individuais semi 

estruturadas, como grupos focais e observação participante. 

 

Tema: Género y psicología en américa latina 

  

Mesa de debate 

Titulo: ¿Qué es ser mujer, negra y lesbiana en Brasil? 

Interseccionalidad en la construcción de subjetividad. 

Autor: Liliane Martins (Brasil) 

 

RESUMEN 
Liliane, mulher negra lésbica, feminista e estudante de psicologia. Sempre que eu ia apresentar 



  

  

64 

um trabalho em congressos, ou fazer uma fala em algum evento, sempre me apresentava apenas 

como Liliane, então a alguns anos atrás tive a oportunidade de fazer o cerimonial da semana 

acadêmica de psicologia da faculdade, eu estudei em uma faculdade particular, fui pro uni 100%, 

e naquela noite com o auditório cheio com mais ou menos 400 pessoas eu me apresentei dessa 

mesma forma que me apresento hoje pra vocês. E pude sentir o silencio e o incômodo das 

pessoas, dos então estudantes de psicologia, e esse silêncio e esse incomodo deles não me 

incomodou, posto que a minha intenção era essa mesma, era provocar, mas fiquei me 

perguntando; por qual minoria que representada se sentiram mais incomodados? Como pensar 

os atravessamentos de ser uma mulher negra lésbica no Brasil na atual conjuntura e o que a 

psicologia tem a ver com isso enquanto a construção da subjetividade dessas mulheres? 

 

Mesa de debate 

Titulo: Masculinidades negras. 

Autor: Lázaro Souza (Brasil) 

 

RESUMEN 
O trabalho do profissional da psicologia brasileira é baseado em um código de ética. O Artigo I 

dos princípios fundamentais do código de ética diz: ?O psicólogo baseará o seu trabalho no 

respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser 

humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos? 

(p.10). Observa-se que a discussão sobre gênero e sexualidade na psicologia, principalmente no 

Brasil, foi potencializada no final da década de 90, quando o Conselho Federal de Psicologia 

(CFP), publicou a Resolução nº 01/1999, que "Estabelece normas de atuação para os psicólogos 

em relação à questão da Orientação Sexual". As violências sofridas pela população LGBTQIA+ e 

os padrões heteronormativos existentes na sociedade evidenciam o quanto é preciso avançar na 

defesa da garantia dos direitos de cidadania àqueles (as) que têm orientações sexuais e 

identidades de gênero fora dos padrões heteronormativos. Nesta mesa, trataremos de falar dos 

padrões masculinos e das masculinidades de homens com recorte aos homens negros e suas 

representações a partir da discussão de gênero e racismo. 

 

Mesa de debate 

Titulo: Mulheres: Enfrentamento Às Violências E Promoção De Saúde. 

Autor: Cláudia Natividade (Brasil) 

 

RESUMEN 
A violência contra as mulheres constitui-se uma violação dos direitos humanos, 

atingindo o direito à vida, à saúde, à integridade física e psicológica. É um problema de 

saúde pública gerando gastos extensos. Este projeto de pesquisa e extensão busca a 

promoção da atenção humanizada às mulheres em situação de violência partindo da 

compreensão dos impactos dela na vida destas e seus efeitos nefastos à saúde visando 

ações que incidam sobre a promoção em saúde, controle de fatores de risco e exercício 

de direitos. Objetivos e Métodos: Fomento de atendimentos em grupo buscando 

empoderamento, autonomia e autodeterminação de mulheres em situação de violência 

em equipamentos de saúde e política de abrigamento. Resultados e conclusão: Foram 

atendidas 30 (trinta) mulheres em unidade ambulatorial acadêmica e 8 (oito) mulheres 

em acolhimento institucional. Percebe-se a eficácia da intervenção na geração de 
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reflexões por parte das mulheres acerca da sua situação. Elas associaram suas vivências 

como produto de uma cultura misógina que reproduz situações de violência física e 

psicológica. Esse conhecimento foi importante nas vivências das participantes e das/os 

acadêmicas/os ressaltando que a interação em grupo é uma ferramenta eficaz. 

 

EJE 3 - Construcción del conocimiento en la psicología latinoamericana. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Desafíos para la capacitación en salud: la atención en línea como práctica 
de atención psicológica. 
Autor: Rodrigo Toledo - Vera Mariana (Argentina) 
 
RESUMEN 
O estudo teve por objetivo apresentar pesquisa de revisão integrativa acerca da formação em 
Psicologia atravessada pela modalidade online. Dado que desde 2020, devido à pandemia, 
desencadeou novas demandas para a formação em Psicologia. Partindo da compreensão que as 
práticas online são a melhor opção para respeitar as normas de distanciamento implementadas 
pelo governo em prol de conter a disseminação do vírus, este cenário exigiu a reconfiguração da 
atuação profissional e também a reorganização das práticas de formação, em especial, dos 
estágios. Definiu-se como marcos para realizar o levantamento, atrelados às normativas 
estabelecidas pelo CFP. Organizou-se os descritores e bases de dados para a realização dos 
levantamentos. Foram utilizadas como base: Google Scholar, SciELO, PePSIC, Biblioteca Virtual em 
Saúde [BVS], LILACS e Catálogo de Teses e Dissertações, publicados no intervalo entre 2012 e 
2020. A amostra foi de 28 artigos. Entre os resultados percebeu-se discordância entre os 
pesquisadores sobre a eficiência, eficácia e qualidade do trabalho psicológico mediado pelas TICs. 
Por conclusão, compreendemos que é necessário aprofundar as pesquisas neste campo devido ao 
acirramento da pandemia no Brasil e principalmente produzir referências para a atuação e 
formação de futuras profissionais da Psicologia para atuar em intervenções psicológicas mediadas 
pelas TICs. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Estrategias didácticas particulares para la formación en praxis 
comunitaria. Reflexiones y debates 

Autor: Manuel Aita Gaspar (Argentina) 
 
RESUMEN 
En el último año de la Carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) se 
ubica el Área II: "Prácticas Comunitarias desde la perspectiva psi para la Promoción de la Salud 
Mental", perteneciente a la asignatura Práctica Profesional Supervisada "A". Desde allí, decidimos 
abocarnos a la reflexión crítica de los procesos de formación académica vinculados al campo 
comunitario a nivel de Pre-grado. Tras lo cual, posicionados en lo teórico, metodológico e 
ideológico desde los enfoques socio-críticos en educación, comenzamos a diseñar estrategias 
didácticas particulares. Es decir, propias y específicas para este campo, elaboradas de acuerdo a 
nuestra historia y a nuestra realidad. Con perspectivas emancipadoras, que contribuyan a formar 
futuras psicólogas y psicólogos comprometidos y comprometidas socialmente con la praxis 
comunitaria. Que permitan incorporar a nuestras aulas los hechos sociales, históricos y políticos, 
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en tensión dialéctica entre teoría, práctica y experiencia. Sintiendo, vivenciando y participando en 
trabajos colaborativos de acción y transformación. Los objetivos de esta presentación, entonces, 
intentan exponer el estado de situación en que se encuentra la formación comunitaria en nuestra 
Facultad, compartir y someter a discusión algunas estrategias didácticas particulares, y conocer y 
debatir sobre lo que actualmente acontece en otras Facultades de Latinoamérica. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Concepções De Acolhimento No Ensino Superior 

Autores: Lígia Feitosa - Jéssica Petronilha Silva - Denise Cord - Laura Muneron 

Busatto (Brasil) 
 
RESUMEN 
Com a expansão e a democratização do ensino superior no Brasil, houve mudanças 
significativas no perfil do estudante universitário. O modelo de ensino adotado nas 
universidades, por manter um ambiente competitivo, pode atuar como barreira nas 
trajetórias acadêmicas e profissionais de universitários. Nesse sentido, a psicologia 
escolar tem defendido que a construção de espaços de acolhimento na universidade 
pode promover potentes processos de desenvolvimento e de sucesso escolar. Por outro 
lado, os estudos na área apontam concepções diversas e multifatoriais para abordar o 
acolhimento e sua relação com o sucesso escolar. Nesse sentido, esse estudo teve por 
objetivo mapear as concepções de acolhimento adotadas em produções nacionais em 
psicologia e ensino superior. A partir do levantamento de artigos nas principais bases de 
dados, foram identificados vinte e quatro estudos que se vinculam à temática de 
acolhimento, às ações afirmativas e às intervenções com estudantes universitários. A 
maior parte desses artigos, com diversidade teórica-metodológica, associam o conceito 
de acolhimento à permanência e integração de estudantes. Para agendas futuras de 
pesquisa, defende-se ampliar o conceito de acolhimento a partir do reconhecimento das 
universidades espaços de aprendizagem e da atividade criadora como potência da 
comunidade acadêmica, do papel social dessas instituições e, ainda, das contribuições da 
psicologia no desenvolvimento de alianças/redes com os diferentes atores educativos 
para o fortalecimento da vivência universitária. 
 
Mesa de debate 

Titulo: Propuestas para construir una psicología capaz de liberarse a si misma: 
Repensando la psicología de la liberación desde América latina. 
Autor: Santiago Sarceño (Costa Rica) 
 
RESUMEN 
Podría pensarse, que el paradigma de la psicología de la liberación, impulsado desde hace ya 
varias décadas, principalmente por Ignacio Martín-Baró, es quizás uno de los referentes teóricos 
propiamente latinoamericanos, más influyentes en la psicología social. Esta corriente, contempla 
dentro de sus principales ejes de estudio, la ideología, el poder y las violencias sociales, al tiempo 
que sus aportes han sido fundamentales para otras áreas de la propia psicología y las ciencias 
sociales. Este trabajo pretende, retomar algunos de los criterios primordiales de la psicología de la 
liberación latinoamericana, entrelazándolos con una crítica a lo que podría denominarse, la 
psicología tradicional o hegemónica. Se exponen una serie de propuestas, que apuntan a discutir, 
uno de los objetivos esenciales de la psicología de la liberación: liberar a la propia psicología, de 
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las ataduras históricas, culturales y científicas que le rodean. Mediante cinco propuestas generales, 
se discutirá, por ejemplo, el tema ideología/desideologización, debatiendo sobre los procesos 
políticos y estructurales que han permitido que una ideología dominante se perpetúe en el control 
social, principalmente, victimizando a las masas populares, y por consiguiente, el papel 
desideologizador, que debería asumir la psicología. Así mismo, y siguiendo el planteamiento 
anterior, las propuestas que se exponen, ahondarán en temáticas que implican develar las 
estructuras que justifican la explotación de los pueblos, y por lo tanto, la necesidad que tenemos 
como disciplina de liberarnos, de esa ideología, y estructuras de poder y violencia, para así, 
trascender la opresión. Cabe señalar, que esta es una de las premisas fundamentales de la 
psicología de la liberación. También, será preciso recordar, que, por lo general, la psicología se ha 
quedado al margen de las necesidades más dramáticas de nuestros pueblos, actuando de manera 
superflua, acrítica, ahistórica y dependiente de las corrientes estadounidenses o europeas. Esta 
crítica a la psicología, conlleva la necesidad de desenmascarar y desalinear, para propiciar el 
desarrollo de un saber crítico, que trascienda la epistemología positivista e individualista, las 
realidades ?objetivas? y neutrales, o los falsos dilemas. También, la exposición señala, en 
concordancia con el pensamiento de la psicología de la liberación, que esta esclavitud y 
dependencia de la psicología, es la que le impide ser liberadora para las realidades 
latinoamericanas, y que realizar una psicología liberadora, requiere en primer lugar una liberación 
de la psicología, permitiendo desarrollar una praxis popular. 
 

Tema: Formación en psicología: desafíos, de la enseñanza, de la investigación 
y de la difusión de conocimientos. 
 
Mesa de debate 
Titulo: La formación en psicología en Brasil: dilemas y perspectivas. 
Autor: Fátima Soligo Ângela (Brasil) 
 
RESUMEN  
A formação em Psicologia no Brasil traz as marcas do pensamento colonizado, da prevalência dos 
referenciais europeus e estado-unidenses, da fraca inserção de referenciais latino-americanos e 
ausência de referenciais afro-centrados; inserida em uma realidade desigual, em que a maioria dos 
cursos e vagas universitárias de psicologia é oferecida pela iniciativa privada, muitos cursos não 
correspondem a critérios de qualidade necessários, a formação vem sendo fortemente 
influenciada pela precariedade nas relações de trabalho docente, abusiva carga de atividades e 
crescente empobrecimento das experiências de formação, que se agravaram na pandemia, que 
tem resultado em demissões em massa e experiências de formação pouco consistentes. A ABEP 
atua na mediação entre os campos da profissão, ciência e formação, na perspectiva de discussões 
de princípios e produções coletivas, dialogadas, que possam se assumidos e disseminados na 
totalidade dos cursos de Psicologia. Na pandemia, em parceria com o Conselho Federal de 
Psicologia, produzimos o Documento de Referências para a realização de Práticas e Estágios 
emergenciais remotos, na perspectiva de garantia, para estudantes, docentes e sociedade, de uma 
formação ética e técnica adequada e responsável. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Formación de psicólogos en América latina y el compromiso de 
ALFEPSI. 
Autor: Dora Patricia Celis Esparza 
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RESUMEN 
La formación de futuros profesionales en psicología se ha convertido en una acción de vital 
importancia en nuestra América latina, de manera especial en los espacios universitarios. Para 
coadyuvar en tan importante misión, surge en el año 2011 ALFEPSI (Asociación Latinoamericana 
para la Formación y la Enseñanza de la Psicología), actualmente está conformada por numerosas 
instituciones y colegas de diversos paises dedicados a la formación de profesionales en psicología. 
Esta Asociación surge para contribuir a la formación de psicólogas y psicólogos sensibles a la 
historia y a las culturas de los pueblos de América Latina para que realicen producción científica y 
desarrollen prácticas profesionales que promuevan la independencia, la libertad, el florecimiento 
y el bienestar de las personas, las familias, los grupos, las comunidades, las instituciones y las 
organizaciones dentro de un clima de diálogo, equidad, justicia y paz. En coherencia con lo 
anterior, se hace necesario reflexionar acerca del rol de los formadores y formadoras en psicología 
coherentes con los ideales de ALFEPSI, entre los que se mencionan: ser incansable defensor de los 
derechos humanos en todas sus dimensiones y un constante compromiso para proyectar en su 
cotidianidad la promoción y difusión de los mismos; mostrar máxima idoneidad en transversalizar 
los conocimientos a los y las estudiantes a través de modalidades constructivas y de respeto 
absoluto hacia los diferentes sentires y pensares procurando, así mismo, una sólida formación 
científica, motivando a sus estudiantes a la ponderación de valores como la cooperación, la 
solidaridad, la promoción del bien común, la atención a los sectores menos favorecidos del orden 
social -entre otros de igual relevancia-, que impacten de manera positiva sus comunidades. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Formação em psicologia em tempos de pandemia: Desafios e 
potencialidades da pesquisa científica. 
Autor: Ludmila Freire Costa Ana (Brasil) 
 
RESUMEN 
A formação em Psicologia no Brasil, alinhada com as modificações na educação em contexto 
mundial, tem passado por mudanças significativas atualmente em decorrência das medidas 
tomadas frente ao avanço da pandemia da COVID-19, sobretudo a partir da adoção do ensino 
remoto nas Instituições de Ensino Superior (IES). Os impactos podem ser observados em todos os 
segmentos da comunidade acadêmica (discente, docentes, profissionais em cargos técnicos e de 
gestão, assim como pesquisadores), provocando inúmeros desafios, alguns dos quais ainda 
implícitos. Esta apresentação objetiva explorar as dificuldades em torno da execução de pesquisas 
científicas em Psicologia, na graduação e pós-graduação, diante das medidas de distanciamento 
social impostas pela pandemia. Ademais, pretende discutir as condições materiais para se realizar 
pesquisa científica no Brasil neste momento (corte de recursos e exigência por produtividade) e o 
comprometimento da saúde mental que atinge a comunidade acadêmica. Conclui que, a despeito 
destes desafios, a pesquisa científica assume o papel de alternativa estratégica para superação dos 
impactos do ensino remoto na universidade brasileira e na formação em Psicologia.  
 

Mesa de debate 
Titulo: Otra formación posible: los insumos y los consumos. 
Autor: Manuel Calviño (Cuba) 
 

RESUMEN 
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“De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”, dice un viejo refrán. Y 

este axioma es piedra angular para entender los desafíos de una formación y enseñanza 

de la Psicología latinoamericana. Una mirada de superficie nos permite detectar con 

claridad el problema de la posibilidad de esa formación en base a tres variables 

fundamentales: Las instituciones que forman a los profesionales de la Psicología, los 

claustros académicos de dichas instituciones, y los contenidos de las mallas curriculares. 

Estos últimos son “alimentados” por los textos (libros, revistas, documentos, etc.) que 

tendrán que consumir los estudiantes en base a las exigencias curriculares, y en menor 

medida a sus intereses particulares. Los consumos dependen de los insumos. ¿Qué 

insumos tienen disponibles los y las estudiantes para su formación? ¿Qué mirada 

estratégica necesita ser instrumentada? Así como la salud la define lo que uno come y 

cómo lo come, la formación la define lo que se lee y cómo se lee. 

Mesa de debate 
Titulo: Seção Pandemia E Educação Do Portal Orientação À Queixa Escolar: 
Divulgando Conhecimentos, Reflexões E Propostas 
Autores: Emily de Mesquita Cordeiro - Tania Alexandre Santos (Brasil) 
 
RESUMEN:  
A pandemia de COVID-19 produziu, na comunidade escolar e em profissionais envolvidos com 
Educação, a necessidade de acesso à informações, reflexões, polêmicas sobre seus efeitos na 
escolarização e em alunos, educadores e pais, assim como propostas de superação de dificuldades. 
Com o objetivo de contribuir para suprir esta necessidade com qualidade, o Portal da Orientação à 
Queixa Escolar - OQE, um site que disponibiliza produções do serviço de mesmo nome, do 
Instituto de Psicologia da USP, organizou a seção Pandemia e Educação, com textos e vídeos 
organizados por temas. Apresentaremos brevemente a OQE, uma abordagem inovadora de 
atendimento psicológico a pessoas com dificuldades e sofrimentos na vida escolar, e seu Portal. 
Em seguida, exporemos a seção Pandemia e Educação, sua estrutura e a organização de seus 
conteúdos. Esperamos que este dispositivo possa contribuir para ampliar compreensões e inspirar 
ações de enfrentamento aos efeitos devastadores da pandemia nas comunidades escolares. Dentro 
do possível para uma comunicação oral, criaremos um espaço de troca de ideias dos participantes 
desta atividade sobre potencialidades desse tipo de plataforma no compartilhamento de saberes 
sobre relações entre pandemia e Educação. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Características da demanda do serviço de orientação à queixa escolar: 
gênero, políticas públicas e medicalização. 
Autor: Guilherme Regis Maia - Lilian Suzuki 
 
RESUMEN 
O Serviço de Orientação à Queixa Escolar - OQE - do Instituto de Psicologia da USP é uma 
abordagem inovadora de atendimento psicológico a pessoas, geralmente crianças e adolescentes 
que enfrentam dificuldades e sofrimentos na vida escolar, levando em conta as dimensões sociais 
de sua produção: culturais, políticas e institucionais, incluindo as relações escolares. A 
necessidade de atentar permanentemente às questões de ordem coletiva levou profissionais deste 
Serviço a pesquisarem sua presença na produção de características da demanda da OQE, de 2000 
a 2016. Este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir seus resultados mais importantes, 
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referentes a: relações entre gênero e tipos de queixa escolar e impactos de políticas públicas em 
Educação, como a Progressão Continuada e a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, 
na produção de queixas escolares. Exporemos ainda indicativos de medicalização da Educação, 
apresentando a provável influência da décima edição da Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) e da quinta edição do Manual de 
Diagnósticos e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM-V), uma vez que evidenciou-se um 

aumento de queixas do campo das patologias a partir destas publicações. 
 

Mesa de debate 
Titulo: ¿O Que Pode A Psicóloga E O Psicólogo Do Abcdmrr No Atendimento Às Queixas 

Escolares? 
Autor: Rodrigo Toledo (Brasil) 
 
RESUMEN 
Tradicionalmente, a Psicologia se constituiu como ciência e profissão a serviço das elites, ao 
produzir concepções universalizantes e naturalizantes da subjetividade. Na contramão dessa 
concepção, as psicólogas e psicólogos escolares vêm buscando se comprometer com a 
transformação da realidade educacional, a partir de um permanente diálogo entre a formação e a 
profissão, que culminou com a promulgação da Lei nº 13.935/2019, que dispõe sobre a prestação 
de serviços de Psicologia e de Serviço Social nas redes públicas de educação básica. Para as 
psicólogas/os escolares, pesquisadoras/es e militantes pela Psicologia Escolar e Educacional, tal 
conquista reafirma o papel essencial da Psicologia na luta por uma educação transformadora. A 
partir dessas ideias, esse projeto de iniciação científica teve objetivo compreender as concepções 
subjacentes à pratica de psicólogas e psicólogos que atuam na interface Psicologia e Educação, na 
macrorregião do ABCDMRR. O trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa exploratória, de 
natureza qualitativa, por meio da aplicação de um questionário e da realização entrevistas de 
aprofundamento, a partir de roteiro semiestruturado. Os dados produzidos subsidiarão uma 
análise sobre as repercussões da implementação da Lei nº 13.935/2019, na macrorregião do 
ABCDMRR. 
 

Tema: Desafíos latinoamericanos de la formación en psicología escolar y educacional. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Formación en psicología: el encuentro entre psicología y educación. 
Autor: Marilda Gonçalves Dias Facci (Brasil) 
 
RESUMEN  
Historicamente temos vivenciado uma formação em psicologia mais direcionada para a área 
Clínica. No entanto, desde a década de 1970, no Brasil, muitos psicólogos têm atuado diretamente 
no âmbito educacional. Considerando estes pontos, o objetivo deste trabalho é discorrer sobre a 
formação de psicólogas(os) para atuar na educação. Inicialmente abordaremos sobre a relação 
desenvolvimento e aprendizagem e a formação humana, a partir da Psicologia Histórico-Cultural. 
Na sequência, apresentaremos dados de uma pesquisa sobre a atuação e formação do psicólogo na 
América Latina, referente a estudos desenvolvido com alguns participantes do GT Grupo de 
Trabalho ?Psicología Educacional en América Latina?, da ULAPSI. Finalizaremos nossa 
apresentação discorrendo sobre a aprovação da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que 
dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de 
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educação básica, apresentando desafios que a área de Psicologia Escolar e educacional enfrenta 
para a implementação desta Lei. Concluindo, pretendemos ressaltar a importância de uma 
intervenção da psicologia levando em conta o encontro entre a subjetividade e a educação, na 
busca da emancipação humana. 
Pasantía en psicología escolar: el desafío de la relación entre teoría y práctica.  
Jacsiane Pieniak (Brasil) 

 
Mesa de debate 
Titulo: Desempeño en la psicología escolar y educativa desde una perspectiva 
histórica cultural. 
Autor: Evely Capdeville (Brasil) 
 
RESUMEN 
O objetivo desse trabalho é analisar os impactos da Lei 13935 de 11 de dezembro de 2019 sobre a 
formação e a atuação profissional da (o) Psicóloga (o) na educação, sob a perspectiva histórico -
cultural. Ao dispor sobre a prestação de serviços de Psicologia e de Serviço Social nas Redes 
Públicas de Educação Básica, veio dar maior visibilidade a uma área tradicional da atuação da 
Psicologia, que é a área Escolar e Educacional, recolocando o campo de atuação em Educação em 
um lugar de centralidade e de ampliação de possibilidades para a atuação da Psicóloga e do 
Psicólogo junto às políticas públicas. E, embora a proposta da Lei caminhe para inserção da 
Psicologia nas redes públicas de educação básica, ela traz consequências para as redes 
particulares de educação, e também para outros segmentos, como o ensino superior. Pretende-se 
discutir não apenas os desafios que se apresentam para a graduação em Psicologia, mas ainda 
refletir sobre a formação continuada das (os) profissionais que vierem a escolher essa área de  
atuação para o exercício profissional, tendo em vista as novas e emergentes oportunidades que se 
configuram para o trabalho 
 

Mesa de debate 
Titulo: La virtud de la utilidad. 
Autores: Zas Ros Bárbara, Jorge Enrique Torralba, Manuel Calviño. (Cuba) 
 
RESUMEN:  
Documental 20 minutos de duración Coautores: Manuel Calviño, Jorge Enrique Torralbas. La 
batalla de Cuba en el afrontamiento de la covid 19 fue contundente. Liderada por el gobierno y el 
Ministerio de Salud Pública, sumó a todas las fuerzas partidistas, gubernamentales y ciudadanas. 
El documental que se presenta es un testimonio del trabajo realizado por un grupo de 
profesionales de la psicología, que como muchos otros especialistas en toda Cuba, asumieron la 
tarea de acompañar y orientar a la población en la compleja situación sanitaria. La novedad de la 
experiencia consiste en haber instrumentado y organizado empleando los recursos de la 
tecnología que ofrece whatsapp, un servicio de orientación psicológica a distancia que estuvo 
funcionando durante los diez primeros meses de la pandemia en Cuba. 55 profesionales de la 
psicología, luchadores por el bienestar de las cubanas y los cubanos, se mantuvieron creando la 
organización pionera en Cuba de ofrecer ayuda psicológica en un contexto no empleado con 
anterioridad en nuestro país.Un testimonio de la virtud de la utilidad. 
 
Mesa de debate 
Titulo: Escenarios psicosociales post pandemia. Una propuesta de intervención desde la 
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psicología social comunitaria. 
Autor: Julio César Cerna Cano (Perú) 

 
RESUMEN 
La pandemia del coronavirus ha llegado para quedarse entre nosotros y dejarnos un conjunto de 
nuevos aprendizajes, entre ellos una serie de nuevos comportamientos adaptativos, a nivel 
individual y comunitario, que el psicólogo debe promover su adopción en el marco de lo que se ha 
denominado la ?nueva normalidad?. Una vez que termine la pandemia, la sociedad del futuro 
tendrá un nuevo escenario político, económico, social, cultural, donde se profundizarán las 
desigualdades ya existentes, aparecerán nuevas necesidades básicas en los hogares, al mismo 
tiempo que se encontrarán altos niveles de estrés postraumático, emergerán conductas 
antisociales, por lo que se hace necesario generar un aprendizaje de la crisis para no caer en falsas 
soluciones. Ante estas transformaciones, el psicólogo social comunitario debe desarrollar 
estrategias innovadoras de intervención psicosocial para una mejor adaptación en escenarios post 
pandemia en América Latina, que priorice las acciones en función de las necesidades detectadas 
en las comunidades por el aislamiento preventivo, y en particular las de los grupos más 
vulnerables. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Acolhimento E Psicoeducação No Sus - Um Trabalho Da Psicologia Com 
Familias 
Autor: Janaina Antunes (Brasil)  
 

RESUMEN 

Será apresentado um trabalho realizado com grupos de famílias no SUS, durante 2018 e 
2019 em uma cidade do interior do Estado de SP, cujas crianças de suas 
responsabilidades tinham entre 4 a 9 anos de idade e estavam simultaneamente em 
atendimento psicoterapêutico com outra profissional. Atualmente esse trabalho 
encontra-se suspenso devido a pandemia COVID 19. Essa modalidade de trabalho 
costuma ser conhecida por "sala de espera", visto que os adultos que ficam aguardando 
as crianças são convidados para uma roda de conversa, e constitui uma das 
possibilidades de atenção primária à saúde no SUS. O grupo não é destinado 
exclusivamente aos pais, mas permanece aberto aos representantes da família extensa 
ou outros membros que possam ser significativos na educação da criança. São 
trabalhados temas com o grupo de acordo com suas necessidades, queixas e sugestões. 
Nessa proposta, o psicólogo é um mediador e tenta estimular a criticidade e a reflexão 
entre os membros, além de contribuir de maneira informativa. Como referenciais 
teóricos contou-se com as contribuições da psicanálise, sociologia e psicologia sócio 
histórica, pois entende-se que os indivíduos são atravessados pelas questões 
inconscientes e também fazem parte de um contexto social, cultural, econômico e 
histórico específicos. 

 
Mesa de debate 
Titulo: A Incidência Do Poder Sobre Os Corpos Dissidentes: Um Enfoque 
Psicossocial 
Autores: Rayssa França - Anís de Souza Morais (Brasil) 
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RESUMEN 
Os entrelaçamentos do poder entre os corpos, o território e a linguagem impõe sobre as 
dissidências sistemas instituídos de controle social, gerando violência e isolamento para tudo que 
foge a normativa cis, heterossexual e branca. Assim, objetiva-se no trabalho, a partir de pesquisa 
bibliográfica, compreender a dissidência de gênero e sexualidade em seus desdobramentos nas 
relações de poder dentro de uma perspectiva psicossocial. Também procura entender os impactos 
destes aspectos na construção subjetiva e coletiva da população dissidente na América Latina. Por 
fim, a partir dessas reflexões, entende-se a necessidade da psicologia comprometida socialmente, 
que não se submete a uma falsa neutralidade, entendendo a relevância social das discussões que 
pautam dissidência de gênero e sexualidade, enquanto marcadores sociais. Além disso, é 
importante o desenvolvimento de processos grupais como uma ferramenta para pensar formas de 
ação coletiva e reconstrução do imaginário acerca da representação social desses corpos, trazendo 
possibilidades de trabalho e intervenção junto a essa população, buscando promover sua 
autonomia e ativar potencialidades de forma coletiva. A autonomia dos corpos, o 
desencarceramento da voz, e a apropriação da linguagem se apresentam enquanto resistência ao 
isolamento e ao punitivismo social 
 

Conversatorio 
Titulo: DEL ORÉ AL ÑANDÉ: UNA TRANSICIÓN DEMORADA. 
Autor: Cesar Talavera Galeano (Paraguay) 
 
RESUMEN  
La lengua guaraní dispone de dos términos, dos vocablos, para referirse al "nosotros". De una 
parte, el Oré, comprendido como un 'nosotros excluyente?, vale decir, el nosotros s in ustedes, con 
el que se marca la diferencia entre nosotros y los otros, enfatiza el 'no somos ustedes? De otra 
parte, el ñandé, ¿asumido como un ‘nosotros incluyente?, vale decir, todos los que somos y 
estamos sin diferencias, la comunidad de todos los que somos y estamos. Esta especificidad y 
riqueza de la lengua abre un intersticio en el tejido social para poder mirar, desde otra 
perspectiva, las relaciones sociales, o dicho de otra manera, se hace posible una aproximación más 
que interesante al intento de hacer una lectura psicosocial alternativa a las dinámicas operantes 
en dicho tejido. Esta emerge como un camino prometedor para abordar el tekó paraguayo, su 
manera de ser y hacer espontáneos, su idiosincrasia cultural. ¿La tensión que resulta para el 
individuo navegar ‘sobre y entre?  ambos nosotros, facilita y vuelve mucho más inteligible no solo 
los comportamientos individuales, sino también los grupales y aquellos colectivos resultantes. 
Desde esta perspectiva, las dinámicas sociales de inclusión, exclusión y extraneidad, las de 
participación y pertenencia, se revelan mucho más visibles, transparentes y comprensibles en el 
tekó local. Las contribuciones teóricas de investigadores como Enzo Spaltro, Edgar Schein, Fons 
Trompenaars y Charles Hampden-Turner, así como las agudas observaciones del Presbítero Saro 
Vera, han resultado de gran ayuda para la formulación de mi presente propuesta.  
 

Mesa de debate 
Titulo: Símbolos E Desejos No Z-Teste E Questionário Desiderativo Na 
Avaliação Psicológica Para Armas No Brasil 
Autores: Gabriel Arruda Burani (Brasil) - Susana Sneiderman 
(Argentina) 
 
RESUMEN 
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Introdução: Propõem-se os aportes qualitativos do Z-Teste e Questionário Desiderativo baseados 
na interpretação de símbolos e os desejos prevalentes com os conceitos sobre as correntes 
psíquicas freudianas e pós-freudianas argentinas: Liberman, Maldavsky e Sneiderman. Compõe a 
tese de doutorado "Um estudo dos símbolos e dos desejos com o Z-Teste e Questionário 
Desiderativo na avaliação psicológica da personalidade para uso e o porte de armas de fogo no 
Brasil" UCES - Buenos Aires. Metodologia: As amostras são os protocolos destes instrumentos de 
200 homens com idades entre 30 e 60 anos, avaliados para manuseio de armas de fogo. 
Considerou-se a confiabilidade inter juízes brasileiros e argentinos e a comparação longitudinal 
dos protocolos de Z-teste de mesmo sujeito, com intervalo mínimo de dois anos de aplicação. 
Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética, CAAE: 42474920.4.0000.0123. Resultados: Realizou-se a 
interpretação dos símbolos e sua argumentação emergentes nas respostas dos protocolos dos 
testes. Os resultados têm convergido para predominância das mesmas correntes psíquicas. 
Conclusões: A interpretação qualitativa permite ao avaliador a detecção das correntes psíqu icas 
na dinâmica da personalidade emergente nos símbolos, argumentos e a análise do discurso, 
favorecendo a delimitação de indicadores de personalidade necessários e impeditivos ao 
manuseio de armas de fogo. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Impacto psicosocial en migrantes retornados de honduras: Una perspectiva desde la 
terapia testimonial. 
Autor: Erick Romero (Honduras) 
 

RESUMEN  
En Honduras desde los años 90s, se implementaron fielmente la receta del modelo neoliberal que 
prometia a los países salir de la pobreza, 30 años después las evidencias reflejan que el modelo 
neoliberal solo reproduce la pobreza y profundiza un sistema de vulneración en donde la ley del 
mas fuerte prevalece. A partir de la implementación del modelo neoliberal en Honduras 3 
indicadores se han profundizado, la pobreza extrema llegando cerca del 60% de la población, el 
fenómeno migratorio con un 10% de la población residiendo fuera del país y representando el 
45% del Producto Interno Bruto, y el establecimiento de una elite política que bajo bendición del 
gobierno de EEUU ha establecido un narco estado en el país. A partir de la implementación del 
modelo neoliberal en Honduras 3 indicadores se han profundizado, la pobreza extrema llegando 
cerca del 60% de la población, el fenómeno migratorio con un 10% de la población residiendo 
fuera del país y representando el 45% del Producto Interno Bruto, y el establecimiento de una 
elite política que bajo bendición del gobierno de EEUU ha establecido un narco estado en el país.  

 
Mesa de debate 
Titulo: La ruptura del proyecto de vida: Un enfoque para comprender el impacto del 
desplazamiento y migración forzada por violencia. 
Autor: Doris Montenegro (El Salvador) 

 

RESUMEN 
Las violencias que viven nuestros países entre ellos los del triangulo norte de Centroam erica estan 
a la base del fenomeno del desplazamiento y la migración forzada, los cuales no sólo generan 
daños directo a las persona y familias víctima, sino que fractura su marco de relaciones sociales 
significativas, desconfigura la estructuración de la cotidianidad de su vida, así como desdibuja su 
proyecto de vida. Cuando el proyecto marcó la vida de una persona, por ejemplo, el asesinato de 
un familiar significativo trunca la relación afectiva y familiar a la vez que la seguridad material, 
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económica y el futuro, si ocurre desplazamiento y migración forzada por las condiciones de mayor 
riesgo el impacto es mayor El enfoque psicosocial permite comprender que es la interacción entre 
lo individual y el entorno lo que también define el proyecto de vida explícito o el de subsistencia 
vital, desarrollado en un territorio concreto, por lo que su ruptura por la violencia genera daño y 
vulnera los derechos a la vez que afecta todas las esferas de relacionamiento de esta persona, por 
lo que el daño psicosocial se incrementa, cuan grave sea la destrucción del tejido social familiar y 
comunitario 

 
Mesa de debate 
Titulo: Población inmigrante en Brasil: Estigma y violencia. 
Autor: Henrique Galhano Balieiro (Brasil) 
 
RESUMEN 
As políticas econômicas, hoje hegemônicas no mundo, conseguiram restabelecer sólidas condições 
de exploração do trabalho humano e de dominação política em favor da acumulação de capital. 
Gera-se a partir disso, uma fonte de ansiedade e de adoecimento psíquico, principalmente para 
quem não encontra outra saída senão migrar para outras regiões de seu país ou para outros 
países. Refletimos então sobre o traçado humano contemporâneo, as linhas divisórias que 
acolhem ou segregam esses fluxos gestados e geridos pelos conflitos econômicos, políticos, sociais,  
ambientais, entre outros. Estamos presenciando uma dilatação territorial, fronteiras que não 
cabem mais em si e estão sendo re-traçadas pelas mobilidades humanas. No atual contexto, os 
efeitos da globalização são sentidos de forma concreta, uma vez que a COVID-19 dissemina em 
escala planetária o perigo da morte. Apresentaremos os impactos psicossociais potencializados 
pela pandemia, resultado de uma pesquisa realizada em 2020, além de propor uma reflexão sobre 
o processo de estigmatização e invisibilização da população imigrante no Brasil. Exemplificaremos 
algumas violências sofridas por estes sujeitos e como a ausência de políticas públicas efetivas para 
essa população contribuem para o agravamento de processos de exclusão e a violação desses 
direitos. 

 
Tema: Racismo, relaciones raciales y pensamiento decolonial en Brasil. 
 
Mesa de debate 
"Paternidad positiva" la intervención psicológica de las instituciones con 
mujeres migrantes indígenas. 
Angela Medina (México) 
 
RESUMEN 
Mexicali, Baja California es una ciudad que se encuentra en la frontera entre México y 

Estados Unidos, es uno de los destinos de migración nacional e internacional. Gran parte 

de la población que migra hacia el norte del país proviene de comunidades indígenas. 

Estas comunidades históricamente han sido violentadas desde las estructuras del estado 

y por la sociedad en general con diversas acciones y omisiones. El trabajo que presento, 

se enmarca en la investigación del doctorado en Estudios Socioculturales que me 

encuentro realizando y que tienen por objetivo comprender la construcción y 

normalización de la precarización y racismo en las comunidades indígenas en el 

contexto urbano. Las personas migrantes provenientes de comunidades originarias se 
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ven en la necesidad de trasladarse a la ciudad y adaptarse al contexto urbano, en este 

caso me enfoco en las experiencias de mujeres que al llegar a la ciudad trabajan en las 

calles y avenidas con sus hijos e hijas en brazos o que les hacen compañía. Esta actividad 

ha provocado criminalización por parte de las autoridades, además de ser condicionadas 

a retirarse de la ciudad, han sido encarceladas y retirado/as sus hija/os. Se presenta la 

forma en la que las instituciones abordan la presencia de mujeres indígenas en el 

espacio público y las estrategias de resistencia y apoyo que ellas generan. 

 

 

Mesa de debate 
Titulo: El racismo y el pensamiento decolonial en América Latina. 
Autor: Maria Conceição Costa (Brasil)  
 
RESUMEN 
El presente trabajo parte de la premisa Freireana:? nuestras cabezas piensan donde nuestros pies 
caminan?, para reflexionar sobre las praxis psi en los territorios del Norte de Argentina. En un 
primer momento se cuestionarán elementos simbólicos, sociales e históricos de un discurso 
neocolonial (vigente en la actualidad) que plantea la hegemonía de la ancestría europea de la 
población argentina y la construcción de una identidad nacional segregadora de diferentes 
pertenencias culturales, entre ellas las originarias del norte argentino y países limítrofes. Se 
reflexionará sobre los efectos subjetivos y las relaciones de poder visibilizadas en la cotidianeidad, 
en la clínica, en las prácticas comunitarias y en el ejercicio profesional. En cuanto a esto, algunas 
preguntas motorizan reflexiones ¿con qué saber se cuenta para acompañar procesos psicosociales, 
si mayormente la instrucción universitaria es monocultural? Como parte integrante de este 
territorio, y del gran porcentaje de población con ascendencia indígena, ¿Cómo construimos 
nuestra identidad ?norteña? y profesional? Como aproximación en la búsqueda de herramientas 
teóricas, se dialogará con aportes de la Psicología Comunitaria Latinoamericana, especialmente el 
de interculturalidad, psicología domiciliada, entre otros. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Racismo y pensamiento decolonial: Decontrucción de la PRAXIS "PSI" 
en el norte argentino. 
Autor: María Belén González Romano (Argentina) 
 
RESUMEN  
El presente trabajo parte de la premisa Freireana?  Nuestras cabezas piensan donde nuestros pies 
caminan?, para reflexionar sobre las praxis psi en los territorios del Norte de Argentina. En un 
primer momento se cuestionarán elementos simbólicos, sociales e históricos de un discurso 
neocolonial (vigente en la actualidad) que plantea la hegemonía de la ancestría europea de la 
población argentina y la construcción de una identidad nacional segregadora de diferentes 
pertenencias culturales, entre ellas las originarias del norte argentino y países limítrofes. Se 
reflexionará sobre los efectos subjetivos y las relaciones de poder visibilizadas en la cotidianeida d, 
en la clínica, en las prácticas comunitarias y en el ejercicio profesional. En cuanto a esto, algunas 
preguntas motorizan reflexiones ¿con qué saber se cuenta para acompañar procesos psicosociales, 
si mayormente la instrucción universitaria es monocultural? Como parte integrante de este 
territorio, y del gran porcentaje de población con ascendencia indígena, ¿Cómo construimos 
nuestra identidad ?norteña? y profesional? Como aproximación en la búsqueda de herramientas 
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teóricas, se dialogará con aportes de la Psicología Comunitaria Latinoamericana, especialmente el 
de interculturalidad, psicología domiciliada, entre otros. 
 

Mesa de debate 
Titulo: El complejo cultural racial en la identidad nacional y los desafíos en el 
proceso de individuación. 
Autor: Ana Karina Moreira Godoy (Uruguay) 
 
RESUMEN 
Requerimos re-conocer, hacer consciente el racismo, por lo tanto, que las personas que son 
objetivo de su intento de opresión, viven en situación de violencia racial. Neusa Santos Souza 
(1982), describe la violencia psicofísica del racismo sobre los cuerpos negros diciendo: ?La 
violencia?parece el núcleo central del problema abordado. Ser negro es ser violentado de forma 
constante, continua y cruel, sin pausa y sin reposo, por un doble mandato: la de encarnar el cuerpo 
y los ideales del Yo de la persona blanca y la de rechazar, negar y anular la presencia del cuerpo 
negro?? En este sentido y desde la piscología simbólica arquetípica, me pregunto, ¿Cuáles 
aspectos/símbolos de la identidad y la vida psíquica personal y colectiva debemos considerar, en 
el intento de comprender los factores comunes a todos estos casos donde la salud mental, como 
derecho humano, está significativamente afectada? Y, ¿Qué desafíos enfrenta el proceso de 
individuación de las personas afrouruguayas, en contextos sociopolíticos-históricos y culturales 
que niegan la humanidad de este colectivo a la vez que le impone símbolos de blanquitud en la 
construcción de su Persona? 
 

Taller 
Titulo: Juventudes & Trajetórias: Concepção E Uso Do Jogo  
Autor: Feitosa Lígia (Brasil) 
 
RESUMEN 
O contexto escolar, nas suas mais diferentes modalidades de ensino, tem sido convocado a 
desenvolver ações de formação, intervenção e avaliação do conjunto de atividades que promovam 
e fortaleçam espaços autônomos e criativos de reflexão entre os jovens e os atores educacionais. 
Para tanto, as concepções de juventudes precisam ser ressignificadas. Considerando esse contexto, 
o minicurso tem por objetivo (a) oferecer aperfeiçoamento continuado aos educadores e/ou 
profissionais da psicologia acerca do protagonismo juvenil e trajetórias escolares, por meio da 
concepção e uso do Jogo Travessias e (b) construir espaços lúdicos e criativos, por meio do jogo, 
para estimular trocas e vivências de como os jovens podem ocupar os espaços e materializar suas 
escolhas de vida ao longo de sua formação. Para tanto, serão discutidas as concepções de 
juventudes, as trajetórias escolares e profissionais dos jovens. Adicionalmente, será conduzida 
uma vivência em grupo para trabalhar os eixos temáticos do jogo Travessias. A expectativa com 
este minicurso é de que os atores educativos se sintam preparados para promover espaços 
criativos de reflexão e que, ainda, possam construir ações voltadas para o fortalecimento das 
juventudes. 

 
Mesa de debate 
Titulo: A Formação Do Psicólogo Escolar E Educacional Latino-americano: 
Concepções Teóricas, Bases Metodológicas E Atuação Profissional 
Autores: Marilene Proença Rebello de Souza (Brasil) 
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RESUMEN 
Esta Pesquisa Toma Por Objeto De Estudo A Formação De Psicólogos Para Atuar Na Educação Na 
América Latina. Tem Por Objetivo Geral Compreender E Analisar Os Modelos Formativos 
Desenvolvidos Em Cursos De Graduação Em Psicologia Na América Latina Para Atuar No Campo 
Da Educação Básica, Superior E Docência Em Psicologia E As Propostas Que Tais Modelos 
Apresentam Para O Enfrentamento Dos Altos Índices De Fracasso Escolar Presentes Nos Dados 
Educacionais Latino-Americanos. Seus Objetivos Específicos São: Realizar Levantamento E 
Analisar As Influências Das Diretrizes De Órgãos De Cooperação Internacional Nos Modelos 
Formativos Que Se Fazem Presentes Nos Cursos Superiores Em Psicologia; Analisar A Estrutura 
Curricular E Os Projetos Pedagógicos Com Ênfase Nos Processos Educativos; Realizar 
Levantamento De Desafios E Necessidades Enfrentadas Para A Formação Profissional Visando 
Atuação No Campo Da Educação E Nas Políticas Educacionais; Para Tanto, Realizará Um Amplo 
Levantamento Das Publicações Em Revistas Científicas; Levantamento De Documentos 
Internacionais Sobre O Tema Bem Como Estudos De Casos Em Três Países Da América Latina. 
Espera-Se, Com Esta Pesquisa Contribuir Para A Construção De Conhecimento Sobre A Formação 
De Psicólogos Para Atuar Na Educação Na América Latina. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Formação De Psicólogos Na América Latina: Estudo A Partir Da Análise 
De Publicações Em Periódicos 
Autores: Marilene Proença Rebello de Souza - Thomaz Vinicius Vilar Martinez 
- Thomas Goldenstein Leirner (Brasil) 
 
RESUMEN 
Esta pesquisa tem por objetivo analisar a formação profissional de psicólogos na América Latina, 
por meio de publicações em periódicos científicos, de 2000 a 2020. Tem como objetivos 
específicos: a) realizar um levantamento das revistas latinoamericanas no campo da Psicologia 
veiculadas por meio de bases de dados online b) identificar artigos científicos que se reportam à 
formação de psicólogos como tema central da pesquisa; c) analisar artigos selecionados de 
maneira a apreender o panorama das principais questões, propostas e desafios postos para a 
formação de psicólogos em países latino-americanos. Toma como fonte de dados as bases de 
dados SciELO e Pepsic bem como sites das revistas científicas. Até o momento, encontramos 51 
periódicos em Psicologia, destes, 37 publicaram artigos sobre formação, totalizando 225. 
Organizamos os artigos em GRUPO I: artigos que se reportam claramente à formação de 
psicólogos, totalizando 95 artigos; GRUPO II: artigos que não explicitam como objetivo central a 
formação em psicologia, mas mencionam a importância dessa formação para a atuação 
profissional, 130 artigos. O Brasil se destaca por ser o país que mais possui periódicos em 
Psicologia e apresenta o maior número de artigos sobre formação em Psicologia, seguido da 
Colômbia, Chile, México, Peru e Costa Rica. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Formação Em Psicologia Escolar E Educacional A Partir Das 
Recomendações De Organismos Internacionais E Nacionais 
Autor: Tatiana Platzer Do Amaral (Brasil) 
 
RESUMEN 
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A presente apresentação é parte dos dados de pesquisa de estágio pós doutoral que tem como 
objetivo identificar e analisar as concepções de formação em Psicologia, com especial destaque 
para a formação voltada aos profissionais que atuarão no campo da Psicologia Escolar e 
Educacional, em países da América Latina, considerando-se as recomendações de organismos 
internacionais. Para tanto foram compilados e analisados documentos orientadores produzidos 
por organismos internacionais da América Latina, como União Latino-americana de Psicologia 
(ULAPSI), Sociedade Interamericana de Psicologia (SIP) e Associação Latinoamericana para a 
Formação e o Ensino da Psicologia (ALFEPSI). Destaca-se que também foram analisados 
documentos de algumas entidades nacionais de formação em Psicologia e de Psicologia escolar e 
Educacional vinculadas a organismos internacionais. Reforça-se o compromisso da pesquisa com 
uma Psicologia Escolar e Educacional latino-americana a serviço da melhoria de vida das pessoas, 
para além de processos adaptativos a uma realidade complexa, hostil e contraditória, como a 
sociedade capitalista. 
 

Poster 
Titulo: Relatos De Mujeres Migrantes: Una Construcción Desde La Etnografía. 
Autor: Pablo Chamorro - Kathleen Damaris (Brasil) 
 

RESUMEN 
El presente conversatorio tiene como objetivo establecer a través del diálogo con los 
participantes, cómo se presenta la construcción del proceso etnográfico y como este mismo tiene 
influencia en las investigadoras. Desde la experiencia de la investigación en curso actualmente con 
migrantes hispanohablantes en Brasil, se han presentado diversas variaciones debido a la 
influencia del COVID-19. En un primer momento se pensó utilizar la metodología de forma 
presencial, sin embargo, frente al desafío pandémico al que nos estamos enfrentando se buscaron 
otros canales de comunicación virtuales así mismo surgió la necesidad de aproximarnos a ellas, 
mucho antes de realizar la colecta de datos, esto a través de conversatorios virtuales. Esta práctica 
ha traído gran riqueza en cuanto al conocimiento de potenciales participantes para nuestra 
investigación, sin embargo, cabe resaltar que los conversatorios surgieron debido a la carencia de 
espacios virtuales para mujeres migrantes en Brasil, lo cual percibimos estando en contacto con 
ellas. Así también la necesidad de espacios seguros nos ha dado una gran lección en cuanto a la 
brecha idiomática, es por ello que en este conversatorio nos gustaría contar con participantes de 
habla portuguesa y española. 
 

Poster 
Titulo: Direitos Humanos, E Sociais De Mulheres Transfronteiriças Do Mato 
Grosso Do Sul ? 
Autor: MS. Fideles Érika Rodrigues De Souza (Brasil) 
 
RESUMEN 
DIREITOS HUMANOS, E SOCIAIS DE MULHERES TRANSFRONTEIRIÇAS DO MATO GROSSO DO SUL 
- MS Autora: Érika Rejane Rodrigues De Souza Fideles E-Mail: Erika.Fideles@Outlook.Com 
Orientadora: Dra. Luciane Pinho De Almeida Doutoranda Em Psicologia Da Saúde - UCDB E-Mail - 
Lpinhoa@Hotmail.Com A Presente Pesquisa Encontra-Se Em Andamento E Tem Como Tema Os 
Direitos Humanos E Sociais De Mulheres Transfronteiriças Do Mato Grosso Do Sul - MS. Nossa 
Principal Questão De Discussão, Pauta-Se Em Como As Mulheres De Fronteira Resistem, Habitam, 
Tanto No Sentido Social, Ético-Político, Como Também Quanto Às Fronteiras De Classe, Gênero E 
Raça Que Compõem Suas Lutas No Campo Das Violações Dos Direitos Humanos E Sociais. O Estado 
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De Mato Grosso Do Sul Está Localizado No Arco Central Com Conexão Fronteiriça Brasil-Paraguai-
Bolívia. Comporta Um Total De Cinco Cidades Gêmeas. Possui Um Conjunto De Sete Municípios 
Que São Identificados Como Linha De Fronteira E 32 Municípios Estão Inseridos No Limite De 150 
Km Da Faixa De Fronteira. As Dificuldades Culturais, Econômicas E Sociais Encontradas Por Estas 
Mulheres Transfronteiriças Nessas Regiões, Favorecem A Proliferação De Violações Aos Seus 
Direitos Mais Básicos, Tornando-Se Um Grupo Vulnerável. PALAVRAS-CHAVE: Mulheres 
Transfronteiriças, Violação De Direitos Humanos E Sociais E Resistências.  
 

Poster 
Titulo: Relaciones de parejas y un nuevo paradigma. 
Autor: María Dejesús Aranda (Paraguay) 
 

RESUMEN 
El propósito del libro es mostrar a las parejas una nueva forma de experimentar y establecer 
relaciones de parejas satisfactorias. Donde los modelos paternalistas están quedando atrás, dando 
lugar a modelos de mayor equidad, que se adapten a los nuevos cambios sociales. Describe la 
interacción y la comunicación como principales herramientas al construir una relación de pareja. 
Junto al poder que se establece en la relación, determinan el modelo o estilo de pareja que irán 
desarrollando en el transcurso de la relación. Los acelerados cambios socioculturales de las 
últimas décadas, obligaron a las parejas a desarrollar nuevos modelos de relación, para adaptarse 
a los mismos. Las relaciones de complementariedad recursiva, es un modelo de pareja que puede 
observarse en las parejas de mediana edad. Un modelo diferente al modelo paternalista o 
tradicional. El libro está fundamentado en una investigación realizada por la autora, partiendo de 
la premisa de que el aporte económico es un poder en las relaciones de parejas.  
 

Mesa de debate 
Titulo: A Construção Do Caso Clínico A Partir Do Caso Marie-Françoise De 
Rosine Lefort 
Autor: Paulo James Araújo Lopes - Bezerra Annael Lucas Gomes - Furtado Luis 
Achilles Rodrigues 
(Brasil) 
 
RESUMEN 
Na história da psicanálise, podemos constatar a importância dos casos clínicos para o debate 
conceitual e técnico da mesma, o próprio Freud em seus artigos sobre a técnica, compara o estudo 
clínico com as grandes jogadas dos enxadristas, afirmando que para aprender essa arte, é preciso 
conhecer as grandes jogadas, ou seja, os grandes casos clínicos. Neste ponto, encontramos relatos 
marcados por um contexto sócio-histórico específico, posicionados em uma cronologia não linear 
do desenvolvimento científico e psicanalítico. O estudo e a releitura dos casos testemunhados por 
Rosine Lefort nos permite revisitar os fundamentos da psicanálise, especialmente no que concerne 
à clínica com autistas e psicóticos. Utilizamos o caso Marie-Françoise, a fim de discutirmos sobre 
as contribuições que o trabalho psicanalítico pode trazer para as experiências institucionais com 
crianças gravemente comprometidas. Para tal, recorremos a uma revisão teórico-clínica e 
bibliográfica visando à reconstrução da experiência paradigmática fornecida por Lefort no início 
dos anos 1980. Desta forma, a pesquisa desenvolvida aponta para consideraçõ es éticas, incentivo 
a práticas que valorizam a autonomia do sujeito, considerações clínicas acerca do debate sobre o 
diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, assim como o debate sobre a atuação do 
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psicanalista em instituições. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Consecuencia en salud mental en miembros de familias propietarias 
que trabajan en una empresa familiar. 
Autores: Atilio Aponte, Ester Aponte Vera (Paraguay) 
 
RESUMEN 
Título: Consecuencia en salud mental en miembros de familias propietarias que trabajan e n una 
empresa familiar. Introducción: la consecuencia en salud mental en miembros de familias 
propietarias que trabajan en una empresa familiar. El carácter de la empresa imprime sus propias 
características, en el gerenciamiento, como en la carga emocional. Objetivo: Analizar cuáles son los 
efectos psicológicos y las posibles estrategias de afrontamiento. Metodología: Diseño no 
experimental, exploratorio, enfoque cualitativo, transversal. Población universal de 99 empleados, 
muestreo no probabilístico. Resultados: Los miembros sufren de algún malestar emocional en 
algún momento de un proyecto laboral como familia; es relevante el estado de salud mental 
general y los antecedentes de trastornos emocionales, éstas son más vulnerables a que se 
produzcan desequilibrio psicológico. No todas tienen efectos psicológicos graves ni trastornos 
emocionales por el hecho de trabajar juntos; los efectos psicológicos suelen ser: a) Estrés por 
presión de trabajar con parientes, b) Exigencia en el trabajo que se transmite al contexto familiar, 
c) Superposición de cuestiones laborales y familiares, d) Sucesión, e) La jerarquía, contratación de 
miembros, f) Aspecto económico. Conclusiones: dificultad de identificar si el malestar expresado 
corresponde al trabajo en familia o a otras situaciones. Todos en algún momento pasan por efectos 
psicológicos: en muchos casos positivos, por la manera de asumir la propiedad psicológica y, en 
algunos casos negativos. 
  

Tema: ¿Construcción de conocimiento en América Latina? Revistas científicas 
en la transmisión del conocimiento. 
 
Mesa de debate 

Titulo: Cadernos De Psicologias: Consolidando Caminhos Entre A Gestão E A 
Produção De Conhecimento 
Autor: João Batista Martins (Brasil) 
 

RESUMEN 
Quando assumimos o Conselho Regional de Psicologia-PR, estabelecemos algumas 
estratégias para acessar as(os) psicólogas(os), possibilitando-lhes um processo de 
reflexão sobre práticas profissionais. Uma das propostas que efetivamos para tanto foi a 
criação de uma revista intitulada CadernoS de PsicologiaS que tem como perspectiva 
criar um espaço de troca de experiências entre as(os) psicólogas(os) do Paraná. A 
concepção da revista ratifica os preceitos de pluralidade necessários aos diferentes 
olhares da/sobre a Psicologia, enquanto ciência e profissão compromissados com 
questões sociais e com a defesa dos Direitos Humanos e da Democracia. Nossa 
perspectiva se aproxima de uma ?quase curadoria?, onde trazemos para o centro de 
nossas atenções produções que expressam uma reflexão sobre as práticas, articulada 
com os referenciais teóricos que as sustentam, com os saberes que subsidiam nossa 
foma de pensar o mundo e que, de uma certa forma, se refletem em nossa profissão ? 
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uma praxis. A gestão ao organizar suas ações em torno do *processo de produção de 
conhecimento, reforça a importância da Ciência, num país onde ela vem sendo tão 
vilipendiada 

 
Mesa de debate 
Titulo: Um Debate Sobre A Produção Científica Em Psicologia 
Autor: Maria De Fátima Guareschi Neuza 
 
RESUMEN 
Os desafios atuais que os programas de pós graduação enfrentam para manter os periódicos em 
Psicologia são muitos. A publicação de artigos em periódicos científicos na Pós-graduação é um 
indicador do crescimento da ciência brasileira e de incremento da qualificação da produção de 
conhecimento no país e o Qualis Periódicos tornou-se a ferramenta para a classificação desta 
qualificação da produção científica. Segundo levantamento feito pelo Fórum de discussão sobre 
produção científica da Anpepp, hoje 51 periódicos da área da Psicologia foram avaliados na última 
classificação do Qualis sendo a maioria de PPGPs e alguns de entidades e associações da área. 
Assim, buscamos apresentar e discutir sobre esta avaliação e a produção do conhecimento em 
Psicologia tomando como referência a Revista Psicologia: Ciência e Profissão por tratar-se de um 
periódico aberto a publicação de todas  as áreas de saber deste campo e dirigida a todos/as 

profissionais seja da academia ou não. 
 
Mesa de debate 
Titular: Proyecto para la elaboración de la revista latinoamericana de salud 
mental. 
Autor: Juvenal Alejandro Aguilar Pacheco (Bolívia) 
 
RESUMEN 
La producción de ciencia es uno de los factores críticos de desarrollo para los países. 
Tradicionalmente, en Latinoamérica, los indicadores de desarrollo de la ciencia en términos de 
publicaciones e impacto se encuentran más alejados de los estándares de países con mayor 
desarrollo científico y tecnológico. Todavía es frecuente, en América Latina, la publicación en 
revistas propias no indexadas, con lo cual los beneficios de la competencia con otras 
contribuciones de otros lugares del mundo se ven afectados. No obstante, el crecimiento de las 
revistas científicas es claramente un factor de desarrollo de la ciencia latinoamericana. Este 
escenario trae desafíos para el futuro, siendo los más importantes, aumentar la calidad de la 
producción intelectual en psicología por sobre la cantidad, favoreciendo estrategias de 
focalización de los esfuerzos en determinadas áreas de nuestra disciplina e incrementar la 
colaboración dentro de la comunidad latinoamericana y con el resto del mundo. Una de esas áreas 
donde se requiere mayor producción intelectual es la relacionada al ámbito de la psicología en el 
contexto de la Salud Mental, dado que esta última es la que cuenta con mayor aceptación en el 
contexto del diseño de políticas públicas en los Ministerios de Salud de los países 
Latinoamericanos. Por ello, se está llevando a cabo un importante Proyecto Editorial bajo el 
liderazgo de la Red Boliviana de Psicología (PSICORED) y la Alianza Internacional por la Salud  
Mental (AIPSAME) para el lanzamiento de la Revista Latinoamericana de Salud Mental, con apoyo 
de distintas organizaciones sobre todo del ámbito de la psicología, en coordinación con 
organismos internacionales que trabajan en función al desarrollo y avance de la salud mental a 
nivel mundial. 
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Tema: Procesos de aprendizaje y escolarización de estudiantes indígenas. 
 
Mesa de debate 
Tiulo: Los desafíos de actuar con poblaciones en busca del resurgimiento del 
lenguaje. 
Autor: Clariane Wounnsoscky (Brasil) 
 
RESUMEN 
Ser indígena é carregar consigo saberes, conhecimentos, cultura e encantamento de civilizações 
inteiras. Com a história observada no Brasil, varias etnias acabaram sendo consideradas extintas 
ate a década de 1980, momento em que um grande movimento iniciado pela igreja católica e 
entidades de apoio as populações indígenas buscaram apoiar remanescentes dessas etnias, 
fortalecendo seus vínculos e auxiliando na busca por reconstrução daquela estrutura de 
civilização, ocorrendo assim o fenômeno denominado por RESSURGIMENTO. Com tal fenômeno, 
um dos principais desafios é o processo de revitalização do idioma, uma vez que a língua de um 
povo, faz parte de sua identidade, e auxilia na elaboração de sua subjetividade como sujeito 
indígena. A primeira interação do ser humano ao nascer é tátil, prosseguida pela oral, na qual seu 
idioma é intensificadamente ofertado ao recém nascido, pelas pessoas que estão em seu entorno. 
Com isso, observamos a importância de uma língua, com a compreensão de ambos os 
interlocutores para o fortalecimento de vínculos e continuidade de uma cultura, além da qualidade 
da relação estabelecida por uma comunidade como um todo. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Atribución de la educación en los espacios indígenas-educación 
indígena: la tranquilidad, atención y alegría de los niños y sus diseños. 
Autor: Sonia Grubits (Brasil) 
 

RESUMEN 
Iniciei meus trabalhos com populações indígenas fazendo uma dissertação de mestrado sobre a 
identidade de uma índia Bororo, em Meruri, Mato Grosso. Depois desenvolvi pesquisas com 
populações Guarani, Terena e Kadiwéu de Mato Grosso do Sul, trabalhei com mulheres indígenas e 
crianças , nas casas escolas e colecionei desenhos que me revelaram aspectos importantes de sua 
vida e cultura. Nas escolas o que sempre chamou a atenção foi a disciplina e alegria das crianças, a 
colaboração entre os colegas, sem conflitos. Identifiquei esses fatos nas comunidades Guarani, 
Terena e Kadiwéu. Farei alguns relatos de vivências, observações e o que os desenhos revelaram. 
Tudo isso, é de relevante importância como campo teórico na elaboração de pesquisas que 
auxiliem a implementação da educação em espaços indígenas, uma vez que apoia se no cotidiano 
observado dentro daquele espaço. Como Palavras-chave, para meu trabalho utilizo as etnias: 
Terena; Guarani; Kadiwéu e a contribuição dos desenhos nas escolas indígenas; 
 

Mesa de debate 
Titulo: La elaboración de proyectos para la apropiación del lenguaje. 
Autor: Jucelia Linhares Granemann De Medeiros (Brasil) 

 
RESUMEN 
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Em geral, o ensino de idiomas indígenas nas escolas deve ser trabalhado como línguas de 
instrução e comunicação, devendo ser ofertado juntamente com a língua portuguesa, conforme 
realidades sociolinguísticas de cada comunidade. Nesse cenário, verificam-se comunidades 
monolíngues (falam apenas a língua de origem ou o português, após a perda da língua materna), 
bilíngues (falam tanto a língua indígena como o português), ou ainda, plurilíngues (falam mais de 
quatro idiomas indígenas e o português, além da língua predominante na fronteira). N essa 
organização, cada escola necessita elaborar seu projeto pedagógico, definindo seu currículo, 
partindo de temas relativos a ciências e saberes indígenas, territorialidade, gestão ambiente e 
relações interétnicas, como direitos, cidadania, sociodiversidade e organização política do Brasil, 
além de demais temáticas, segundo necessidade de cada comunidade. Nessa estruturação, o 
calendário escolar deve ser diferenciado, seguindo peculiaridades do período de colheita. Nesse 
processo, observa-se ainda que tais escolas valorizam-se os saberes, a oralidade e a história de 
cada povo. Os projetos e práticas curriculares devem serem planejados, de modo que os conteúdos 
das diversas disciplinas possam ser trabalhados interdisciplinariamente. Estudar/entender como 
se dá e/ou se processo essa aprendizagem é o principal objetivo/foco desse estudo.  
 

Mesa de debate 
Titulo: La coordinación de una escuela indígena. 
Autor: Laucidio Correia Da Costa (Brasil) 
 
RESUMEN  
Sou indígena e coordenador da Escola Estadual Indígena Joao Quirino De Carvalho Toghopanaa. 
Dentro de minhas atribuições, deparo me sempre com a seguinte questão: Como são construídos 
os conteúdos para crianças e jovens da escola da aldeia? E para responder esse questionamento, 
procuramos sempre incluir os nossos antepassados nessa tarefa, uma vez que o povo Guató passa 
por uma intensa revitalização do idioma. Como ainda restam anciões falantes do idioma guató, 
eles nos auxiliam na linda tarefa de ensinar de forma oral a nos, seus descendentes os nomes dos 
animais, plantas, objetos, e também a beleza de nossa cultura. Com o apoio dos nossos anciões são 
elaboradas pesquisas, entrevistas, e mantidos nos acervos da escola, a fim de serem repassados 
aos novos guatós que forem nascendo, e também como forma de documentar nossa língua, 
buscando assim sua revitalização. As demais partes da cultura permanecem mantidas 
tradicionalmente, tanto nos lares familiares como na escola. 
 

Tema: Descolonización del pensamiento en la América latina. 
 
Mesa de debate 
Titulo: Procesos coloniales en América latina: Retos y transformaciones. 
Autor: Inea Giovana Da Silva-Arioli (Brasil) 
 
RESUMEN 
 A partir da análise do processo de colonização na América Latina, é possível identificar possibilidades e 
limitações que influenciam os modelos de produção de conhecimento e práticas da Psicologia. Os reflexos 
desse processo permanecem arraigados em nossa sociedade: racismo, pensamento colonizado, lógica 
patriarcal, desigualdade social, exclusão e várias formas de violência. A América Latina é a região mais 
desigual do mundo segundo a CEPAL e esse cenário social é fundamental para pensar e fazer psicologia, 
pois a pobreza não pode ser entendida apenas pela precariedade da renda monetária, pois implica também 
uma precariedade básica do funcionamento social, vulnerabilidade e exclusão. Desigualdades e 
preconceitos passam por registros afetivos e simbólicos que implicam em diferentes sentimentos, 
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significados e valores, produzem exclusão material e psíquica e aniquilação social. Em outras palavras, os 
fenômenos psicológicos estão diretamente relacionados à sociedade e sua forma de organização, à 
subjetividade e objetividade dos sujeitos. Por isso, é importante localizar na Psicologia Latino-americana as 
potencialidades teóricas e práticas de superação dessa realidade, produzindo uma ciência e uma profissão 
construídas a partir de nossas demandas. O conhecimento psicológico é uma ferramenta importante para a 
mudança de situações de opressão e sua prática deve auxiliar no fortalecimento de sujeitos e grupos. 
 

Mesa de debate 
Titulo: A Descolonização Do Pensamento, Desafios Para Universidades Latino-
Americanas  
Autor: Liliane Martins (Brasil) 
 
RESUMEN 
Pensar o pacto da branquitude na manutenção da colonização do conhecimento dentro das 
Universidade se torna muito importante posto que, não é suficiente dar condições para que 
pessoas negras entrem nas universidades, é preciso que ali elas se vejam, se sintam representadas 
também nos materiais pesquisados e estudados de tais instituições. Quando nos vemos dentro do 
curso de psicologia a ciência negra? A academia é tão radicalizada quanto a polícia, com a escolha 
dos textos de autores brancos que não representa a maioria da população brasileira ou da América 
Latina, nós temos a memória apagada. A polícia mata nossos corpos a academia mata nossa 
história e ciência. Não estudamos o protagonismo da periferia, como Carolina de Jesus ou 
Conceição Evaristo, estudamos Freud, Yung, as legislações, isso não quer dizer que esses materiais 
não tenham nada a contribuir, mas precisamos lembrar que são materiais que não nos incluem, 
eles não trabalham com interseccionalidade. Descolonizar a psicologia é descolonizar as nossas 
mentes, e estou fazendo essa provocação aqui especialmente as pessoas negras, por que quando 
entramos dentro da academia e estudamos somente ciência branca nós estamos nos afastando 
mais ainda de nós. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Construindo Referencias Decoloniais A Partir Da Psicologia Africana 
Autor: Fátima Ângela Soligo (Brasil) 
 
RESUMEN 
Historicamente, temos considerado como referência da constituição da Psicologia como ciência, o 
pensamento ocidental europeu e estado-unidense. Mais recente é a atenção à produção de uma 
psicologia latino-americana, a partir de nossos referenciais culturais e dinâmica social, e ainda 
mais recente nosso interesse sobre a produção de uma Psicologia africana e afro-latina. Essa 
invisibilidade dos saberes produzidos a partir de referenciais afro-centrados não se deve à sua 
inexistência ou pouca expressividade, e sim à cultura racista e colonialista que marca o 
pensamento ocidental europeu, estado-unidense e também latino-americano. Buscando trazer 
contribuições dessas referências, destaco três elementos centrais do pensamento afro -
referenciado: a integralidade constitutiva do sujeito ? não dissociação entre elementos cognitivos, 
afetivos, condutuais, espirituais, a partir do qual não tem sentido o dualismo corpo-mente; a 
imbricação inviolável eu-outro, expressa filosoficamente no termo ubuntu - eu sou porque nós 
somos, que rompe com o dualismo indivíduo-sociedade; o sentido do cuidado como função social 
superior, que preconiza a centralidade do cuidado para sobrevivência das comunidades e 
sociedades. 
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Mesa de debate 
Titulo: Identidade Docente Na Educação Especial. 
Autores: Adriane Vargas Barbosa - Cotrin Jane Teresinha Domingues (Brasil) 
 
RESUMEN 
Este projeto de pesquisa se insere na área de Psicologia Escolar e Educacional e foca, 
especificamente, na Educação Especial. Tem como objetivo investigar a constituição da identidade 
docente de professoras que atuam no Atendimento Educacional Especializado, de escolas públicas 
da rede municipal e estadual de um município do interior de Mato Grosso e de como esta 
identidade está relacionada com o tipo de atendimento oferecido. A base teórica para essa  
investigação é a Psicologia histórico-cultural. A pesquisa, de caráter qualitativo, terá como 
instrumento de produção de dados para análise entrevistas semiestruturadas com professores da 
rede estadual e municipal de ensino. A priori, os aspectos a serem analisados versam sobre 
história pessoal, formação inicial e continuada, a prática profissional, objetivos da prática e a 
relação da professora com o aluno público-alvo da educação especial. Almeja-se, com esta 
pesquisa, contribuir para a formação docente do professor da Educação Especial proporcionando 
melhor qualidade de ensino ao aluno. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Aprendizagem Da Leitura E Escrita Na Perpectiva  
Autores: Marli Cabrera Soares - Fátima Gonzalez Leal Záira (Brasil) 
 
RESUMEN 
Um período histórico sofre muitas transformações sociais, políticas, econômicas, que interferem 
na formação humana. A criança vivencia as transformações e é afetada diretamente em seu 
desenvolvimento. Temos visto um crescimento significativo no número de crianças encaminhadas  
para atendimentos especializados, bem como o aumento do uso de medicamentos para o 
tratamento de dificuldades no processo de escolarização e de comportamento. Na perspectiva da 
teoria Histórico-Cultural, a aprendizagem escolar deveria acontecer a partir de um ensino 
adequado, considerando a periodização do desenvolvimento, o sujeito e sua relação social e 
histórica. Portanto, a criança se tornará um adulto desenvolvido em suas capacidades superiores a 
partir da mediação dos signos e instrumentos culturais. De caráter bibliográfico, o trabalho 
apresentará uma reflexão sobre o processo de aprendizagem da linguagem escrita, na perspectiva 
histórico-cultural. Sem dúvida, para que o sistema de signos se converta em função psíquica da 
própria criança, em uma forma especial de seu comportamento, para que a linguagem escrita da 
humanidade se converta em linguagem escrita da criança, são necessários complexos processos de 
desenvolvimento (Vigotski, 1995, p. 185). Nesse sentido, é importante destacar o papel da escola , 
como promotora desse aprendizado, exercendo uma função essencial na promoção do 
desenvolvimento psicológico e das capacidades superiores. 
 

Mesa de debate 
Titular: Significados E Práticas Na Escola: Representações Sociais De 
Professores E A Educação Inclusiva 
Autor: Margarete Visentini Kitahara Adil (Brasil) 
 
RESUMEN 
O presente trabalho visa por meio de um relato descritivo explanatório mostrar as práticas de ações 
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desenvolvidas em escolas da Rede Pública Municipal da cidade de São Paulo e teve como principal objetivo 
caracterizar aos professores sobre as representações sociais de alunos com deficiência e a educação 
inclusiva e como estas representações repercutem na prática da docência. A apresentação foi realizada 
durante uma reunião pedagógica de professores, equipe técnica e psicóloga voluntária em uma Escola 
Estadual do município de Carapicuíba, no estado de São Paulo. Como resultado podemos observar, que ao 
longo do desenvolvimento do trabalho ocorreu envolvimento dos professores, coordenação e direção, 
assim como a correlação de práticas desenvolvida pela psicóloga voluntária, que desenvolve orientações 
para as famílias e os alunos. Houve solicitação para que outros eventos ocorram com maior frequência, 
uma vez que o tema apresentou reflexo favorável no que tange as relações interpessoais, no intercâmbio de 
ideias, gerando conhecimento e práticas que aproximam às famílias, os professores, a equipe técnica, a 
psicóloga e os alunos. 

 
Mesa de debate 
Titular: Invenção E Bricolagem No Trabalho Institucional Com Sujeitos 
Autistas: Uma Aposta Na Amarração Psíquica 
Autores: Frederico Santos Alencar - Luis Achilles Furtado Rodrigues - Maria 
Vitória Silva Ripardo (Brasil) 
 
RESUMEN 
O projeto Água de Chocalho, extensão no contexto da Universidade Federal do Ceará - Campus de 
Sobral, é desenvolvido para crianças afligidas pelo excesso de sofrimento psíquico, especialmente 
autistas e/ou psicóticas. Buscamos apresentar como os conceitos de bricolagem e invenção nos 
instrumentalizam no trabalho clínico/institucional com essas crianças. O respeito à singularidade, 
à invenção e às relações particulares que os sujeitos têm com o mundo e com os objetos, implicam 
em um trabalho de construção que considera as defesas e singularidades próprias a sujeitos que 
se estruturam numa lógica diferente da lógica neurótica. Na vivência, constituída pelo 
atendimento clínico e psicossocial, testemunha-se que as crianças podem encaminhar maneiras de 
suportar sua existência no mundo. O que, em nossa pesquisa de pressuposto psicanalítico, tradu z-
se pela possibilidade, uma aposta, numa amarração psíquica não tributária da referência ao 
Complexo de Édipo. Suas produções são consideradas articulações que têm seu valor distintivo no 
estabelecimento de relações de significação e laços sociais. Tal esforço clínico na prática deste 
projeto aponta para importantes perspectivas do entendimento contemporâneo sobre o autismo, 
sobre a teoria psicanalítica e sobre a prática institucional com esse público  

 
Mesa de debate 
Titulo: Retos De Los Profesionales En La Actualidad En Ecuador. 
Autor: Cinthya Beatriz Sesme Cajo (Ecuador) 
 
RESUMEN 
La revisión de este análisis pretende ser un espacio de reflexión sobre los retos que enfrentan los 
y las profesionales en psicología en la actualidad, los cuales nos han llevado a la conclusión de que 
socialmente se ha incrementado la atención o la mira al bienestar familiar y al individual, donde lo 
que predomina es el incremento de los estados de ansiedad y ataque de pánicos a los que están 
expuestos la gran mayoría de los ecuatorianos, así como a nivel mundial. Es importante señalar 
que el reto se incrementa incluso en las formas de atención, la metodología, técnicas e 
instrumentos que se emplean en estos tiempos desde la psicología. Es inevitable dejar de asociar 
los retos con la presencia de la pandemia, así como las secuelas sociales y psicológicas que dejara 
la misma. Los aspectos anteriormente descritos nos llevan a preguntarnos qué tan preparados/as 
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estamos para brindar una atención que cubra las necesidades que surgen en estos tiempos. Las 
respuestas pueden llevarnos a ver las limitaciones y falta de preparación para atender situaciones 
como las que estamos viviendo. Seguramente seguirán existiendo varias interrogantes al igual que 
los retos se agudizarán después de la pandemia, he aquí la importancia de este análisis que tiene 
como objetivo sensibilizar a la población y comunidad de profesionales en psicología.  

 
Mesa de debate 
Titular: Organizaciones de profesionales en Chile. 
Autor: Pedro Eduardo Acuna Mercier (Chile) 
 
Falta Resumen 
 

Tema: Organizaciones de profesionales de la psicología y retos sociales 
 
Mesa de debate 
Titulo: Argentina: organización profesional profesional y compromiso social.  
Autor: José Alberto Muñoz (Argentina) 
 
RESUMEN 
En el presente trabajo intentaremos abordar en el marco de un recorrido histórico, como la 
Federación de Psicólogos de la República Argentina, ha respondido y responde a partir de los 
retos que la sociedad impone. Para ello, abordaremos el análisis que el reto social implica hacia el 
interior de nuestro gremio, y como desde nuestra condición de trabajadores y trabajadoras del 
sector salud, de manera organizada se da respuesta a las exigencias que nuestras comunidades 
imponen. Sin duda, la aparición de la pandemia provocada por Covid atrae notable interés, y será 
tenida en cuenta respecto de la exposición, pero, además, nos detendremos en aspectos tales como 
la regulación profesional que permite a los/as ciudadanos/as acceder a mejores servicios de 
salud; las diferencias de género y las acciones militantes para romper el techo de cristal y otras 
temáticas relacionadas como la violencia de género y las situaciones de abusos contra niños, niñas 

y adolescentes. 
 
Mesa de debate 
Titulo: Autocuidado de los profesionales de psicología, una necesidad urgente 
en nuestros tiempos. 
Autor: Nube Isabel Pesántez Hurtado (Ecuador) 
 
RESUMEN 
La designación profesional de psicólogo dentro del imaginario social, posiblemente implica una 
serie de constructos dirigidos hacia la autosuficiencia donde resulta impensable que un 
profesional experto en salud mental, en manejo de comunidades o técnicas psicoeducativas, o 
aquel que es jefe de recursos humanos, necesite algún tipo de cuidados, siendo el objetivo de este 
análisis revisar cómo el autocuidado de los profesionales de Psicología se vuelve una necesidad 
urgente en estos tiempos, recogiendo información con un recuento histórico sobre qué 
herramientas o prácticas son las más utilizadas por los profesionales de la salud mental que le 
permita reconocer sus propias estrategias de afrontamiento para evitar el desgaste físico y mental. 
La designación profesional de psicólogo dentro del imaginario social, posiblemente implica una 
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serie de constructos dirigidos hacia la autosuficiencia donde resulta impensable que un 
profesional experto en salud mental necesite algún tipo de cuidados. El objetivo de este análisis 
revisar cómo el autocuidado de los profesionales de Psicología se vuelve una necesidad urgente en 
estos tiempos. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Entre la ética e investigación en psicología: Trabajando desde y hacia la 
realidad. 
Autores: Manuela de Almeida - Kathleen Damaris Chamorro Pablo (Brasil) 
 
RESUMEN 
El presente conversatorio buscará a través del diálogo e intercambio de experiencias abordar el 
tema de la ética interna del investigador y hacia la comunidad. Según Martín-Baró, la ética se 
constituye en la tensión dialéctica entre lo que es y lo que debería ser, siendo fundamentada en la 
transformación de la realidad. En cuantas investigadoras sudamericanas, procesos sociales e 
históricos contribuyen para nuestra constitución en cuantos sujetos, esto influencia la forma en la 
que escogemos investigar así como las perspectivas tomadas. Es por ello que levantamos el 
cuestionamiento acerca de cuáles perspectivas debemos tomar y qué impactos deseamos producir 
en la realidad, apuntando a una praxis transformadora y con base en el análisis de la situación 
histórica e injusticias estructurales a que son sometidas nuestros pueblos. Esta reflexión nos lleva 
a cuestionar nuestro papel y responsabilidad en cuanto a la comunidad, ya que se debe tener en 
cuenta que las personas y realidades sociales deben ser el eje central del estudio. Un punto 
importante a tener en cuenta es que investigar también es un acto político, que muchas ve ces 
visibiliza realidades no expuestas pero existentes. Además del intercambio respecto al tema, 
intentaremos superar desafíos idiomáticos entre el portugues y español.  

 
Mesa de debate 
Titulo: Epistemologia Feminista E O Estudo Da Psicodinâmica Do Trabalho De 
Mulheres Migrantes. 
Autores: Kathleen Damaris Chamorro Pablo - Manuela de Almeida (Brasil) 
 
RESUMEN 
O conversatorio tem como objetivo criar o diálogo em relação aos questionamentos à neutralidade 
e generalidade do sujeito epistêmico masculino que hegemonicamente se tem. A jornada 
investigativa que trilhamos parte de uma negação da suposta imparcialidade tradicionalmente 
atribuída ao meio científico. Pelo contrário, trabalhamos visando à produção de conhecimento 
engajada politicamente, servindo como ferramenta da produção transformadora e crítica da 
realidade em que vivemos. Portanto, tomando como base epistemologias feministas e o fato de 
que o trabalho ocupa posição central na vida da maioria dos seres humanos, optamos por 
investigar o processo de inserção do trabalho feminino no mercado globalizado, permeado por 
interseccionalidades. Temos como antecedente também o trabalho de Carla Antloga (2020) líder 
do nosso grupo de pesquisa Psitrafem (Psicodinâmica do trabalho feminino). Sua revisão 
sistemática de literatura do tema possibilitou a verificação de uma alarmante escassez de material 
teórico na área, sintoma do fenômeno de invisibilização do trabalho e da experiência laboral 
feminina. Por conseguinte, é escassa também a investigação da vivência de trabalho e das 
estratégias de mediação empregadas por mulheres migrantes em diversos contextos produtivos. 
Além do intercâmbio de experiências, no conversatório tentaremos superar desafios idiomáticos, 
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já que teremos participantes nativas do Brasil e do Peru. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Experiências De Pesquisadores Brasileiros Da Psicologia Educacional 
Na América Latina 
Autores: Fideles Érika Rodrigues De Souza - Junior Aldenor Batista da Silva - 
Norma Cosmo (Brasil) 
 
RESUMEN 
EXPERIÊNCIAS DE PESQUISADORES BRASILEIROS DA PSICOLOGIA EDUCACIONAL NA AMÉRICA 
LATINA Érika Rejane Rodrigues de Souza Fideles Aldenor Batista da Silva Junior Norma Celiane 
Cosmo Marilda Gonçalves Dias Facci Gabrielle da Valle Oliveira Thiago dos Santos Ferraz Pãmella 
da Silva Aranda Este trabalho tem como objetivo apresentar relatos de graduandos e professores 
em psicologia que vivenciaram o processo de constituir-se pesquisador na interface Psicologia e 
Educação durante a pesquisa intitulada "Um Panorama da Psicologia como Fundamento da 
Educação na América Latina: Pesquisas e Atuação nos anos de 2000 a 2017". Este estudo 
metodologicamente apresenta uma abordagem qualitativa e utiliza as narrativas (auto)biográficas 
das vivências dos acadêmicos, profissionais, professores e suas percepções para compreender a 
relevância do pesquisar em psicologia e sua interface com a educação como uma experiência 
sociocultural na formação de psicólogos como um sujeito integral e crítico. Participar de pesquisas 
contribui para a compreender a complexidade exigida na compreensão da realidade, 
principalmente educativa e ajuda na formação de processos cognitivos criadores na realidade 
profissional. Palavras-chave: Pesquisa; Psicologia Educacional; Formação do Psicólogo; Atuação 
Profissional. 
 

Mesa de debate 
Titulo: ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR E DEMOCRATIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO: O PORTAL OQE 
Autor: Beatriz de Paula Souza (Brasil) 
 

RESUMEN 
O objetivo da oficina é divulgar e discutir um repositório online, público e gratuito, que 
disponibiliza as produções do Serviço de Orientação à Queixa Escolar - OQE - do Instituto de 
Psicologia da USP, de 2000 até o presente. A OQE é uma abordagem inovadora de atendimento 
psicológico a pessoas, geralmente crianças e adolescentes, que enfrentam dificuldades e 
sofrimentos em sua vida escolar. A grande procura e utilização em nível nacional dos 
conhecimentos e materiais produzidos por profissionais deste Serviço, psicólogos que fizeram sua 
formação nele e outros, foram o principal motivo da construção deste site, chamado Portal da 
Orientação à Queixa Escolar. Como introdução, apresentarei a Orientação à Queixa Escolar e seu 
histórico de desenvolvimento e disseminação. A seguir, percorrerei o Portal apresentando sua 
estrutura e cada uma de suas seções, como o livro de mesmo nome e o programa do curso com 
textos linkados, vídeos das principais aulas e arquivos pptx baixáveis. Exporei as finalidades com 
que foram elaboradas, sugerindo formas de utilização. A condução da oficina será interativa, 
buscando a melhor compreensão possível do exposto, assim como ouvir e dialogar com opiniões, 
ideias e experiências dos participantes com este instrumento de democratização de 
conhecimentos e materiais. 
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Tema: Inclusión educativa: análisis y propuestas de la psicología escolar. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Contribuições Da Psicologia Escolar Para Avaliação Da Aprendizagem 
De Estudantes Com Deficiências No Âmbito Da Educação Básica 
Autor: Alexandra Ayach Anache (Brasil) 
 

RESUMEN 
São muitos os desafios impostos ao processo de inclusão escolar que ameaçam as conquist as dos 
direitos de inclusão escolar em todos os níveis e modalidades de ensino. Embora haja um 
crescente número de matrículas de estudantes com deficiências na rede pública de ensino e a 
chegada de muitos estudantes às universidades e faculdades, contraditoriamente, as velhas 
questões ainda permanecem no âmbito das instituições, movimentando as ações e relações 
pedagógicas, dentre os quais se destacam a aprendizagem escolar e seus processos avaliativos 
predominantemente centrados na cultura do déficit. Neste sentido, o objetivo desta apresentação 
é dar foco aos processos de avaliação da aprendizagem no âmbito da educação básica, explicitando 
as proposições sobre este tema à luz do referencial histórico-cultural. Este trabalho foi organizado 
em três eixos: O primeiro aborda as tendências das produções acadêmicas sobre o tema, o 
segundo eixo enfatiza os princípios teóricos e metodológicos que guiam a condução da avaliação 
da aprendizagem e o terceiro eixo está centrado nas Contribuições da Psicologia Escolar pa ra 
avaliação da aprendizagem. Defende-se a ideia de que há necessidade de se analisar os processos 
avaliativos em consonância com a proposta curricular das escolas.  
 
Mesa de debate 

Titular: Inclusão Escolar De Refugiados E Imigrantes? Denúncias E Anúncios 
Autor: Roseli Fernandes Lins Caldas (Brasil) 
 

RESUMEN 
O cenário mundial tem sido grandemente afetado pela complexa situação dos refugiados e seus 
deslocamentos. Os inúmeros desafios nos processos de ensino e aprendizagem de estrangeiros 
constituem-se em tema de grande interesse para a psicologia escolar e educacional. Esta pesquisa, 
fundamentada na teoria histórico-cultural, teve como objetivo investigar os processos de inclusão 
de alunos imigrantes e refugiados em quatro escolas públicas brasileiras, localizadas no município 
de São Paulo. Os procedimentos metodológicos incluíram: pesquisa documental, entrevistas e 
observação participante, cujos dados foram analisados de forma integrada às concepções teóricas 
sobre o assunto.. Entre os principais resultados, vários desafios se destacam, como políticas 
públicas educacionais que não contemplem a presença de estrangeiros e a necessidade de maior 
apoio aos educadores diante das dificuldades de comunicação, principalmente no que se refere à 
diversidade de idiomas. No entanto, também foi possível identificar iniciativas muito criativas e 
interessantes adotadas por algumas das escolas investigadas, cujos educadores valorizam as 
particularidades culturais dos alunos migrantes e refugiados, criam espaços de interação entre 
nativos e estrangeiros, procedimentos que favorecem os processos de ensino e aprendizagem. 
aprendizagem, através de uma rica troca de experiências. A psicologia escolar e educacional segue 
lutando por políticas públicas educacionais que considerem crianças e jovens migrantes e 
refugiados, entendendo que essa inclusão é fundamental para garantir, de fato, o direito a uma 
educação de qualidade para todas as pessoas. 
 
Mesa de debate 
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Titular: Educação Especial, Inclusão Escolar, Formação De Professores E 
Escrita De Proposta Curricular 
Autor: Sonia Mari Barroco Shima (Brasil) 
 
RESUMEN 
Objetiva-se apresentar aspectos de um trabalho de formação de professores, realizado no 
Município de Cascavel (Brasil), provocado pela obrigatoriedade de adequação do currículo à Base 
Nacional Comum Curricular. À luz das Teoria Histórico-Cultural (THC) e Pedagogia Histórico-
Crítica (PHC), no desenvolvimento do processo formativo contou-se com estudos teóricos gerais 
sobre a/as: políticas públicas/legislações nacionais, estaduais e municipais; teoria de L. S. Vygotski 
voltada à Educação Especial, especificidades das áreas da Educação Especial (EE). O processo deu-
se de 2018 a 2020, contando com as seguintes estratégias metodológicas: palestras com toda a 
rede municipal, cursos com profissionais do setor de EE, cursos com as áreas específicas da EE, 
estudos (levantamentos de materiais, leituras, análises e sínteses), escritas e revisões individuais e 
em grupos. Os materiais levantados, selecionados e estudados foram de autores cláss icos e 
contemporâneos e documentos legais/oficiais. Uma primeira experiência formativa com 
elaboração coletiva do currículo culminou com a publicação deste em 2008. Nesta segunda vez, 
manteve-se a defesa de que o processo formativo de professores é mais efetivo e potente se todos 
estiverem envolvidos/implicados em atividade comum, como a formulação do currículo, o que 
favorece seu emprego mais efetivo no trabalho educativo. Como resultados teve-se a elaboração 
coletiva do ?Currículo para rede pública municipal de ensino de Cascavel: Volume III: 
fundamentos da educação especial (2020). Conclui-se que é fundamental o respaldado de 
fundamentos teóricos-metodológicos consistentes, a participação efetiva de todos os profissionais 
nas (re)elaborações de documentos norteadores, como é o caso do Currículo, para uma escola 
pública de qualidade para todos/as. 
 

Mesa de Debate 
Titular: Inclusión Educativa de Jóvenes Con Discapacidad En La Educación 
Superior.  
Autor: Hugo Villalba (Paraguay) 
 

RESUMEN 
Este trabajo analiza los procesos de inclusión educativa de personas con discapacidad 

auditiva, física y visual en la Educación Superior. Tal abordaje se justifica debido al poco 

conocimiento sobre el tema. El objetivo de este estudio fue analizar los procesos de 

inclusión educativa de personas con discapacidad auditiva, física y visual en la 

Educación Superior. Este propósito fue conseguido mediante el estudio de caso,  para su 

desarrollo se recurrió a los pasos que a continuación se nombran: identificar los casos, 

entender cada caso, realizar un estudio intrínseco y verificar las muestras seleccionadas. 

El estudio fue realizado en la ciudad de Encarnación, específicamente en instituciones de 

educación superior (universidades). El estudio esclareció que la inclusión que se vive en 

las universidades, donde estudian los alumnos con discapacidad se encuentra en 

proceso de abordaje; las instituciones caminan hacia la inclusión, pretenden una 

orientación inclusiva, pero no existen elementos suficientes para decir que la inclusión 

educativa esté claramente planteada en la política educativa de estas universidades. Sí 

puede hacerse mención a que hay procesos incipientes para los casos que van 
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apareciendo en las aulas. 

Tema: El rol de la psicología frente a la pandemia en el ámbito de las políticas 
de salud mental en América latina. 
 
Mesa de Debate 

Titular: ¿Ley 19529 año pandémico ¿cambio de paradigma? ¿Los cambios 
paradigmáticos? 
Autor: Susana Maria Ferrer Aguiar (Uruguay) 
 
RESUMEN 
Desde 1986 en Uruguay la Coordinadora de Ps del Uruguay ha trabajado para cambiar la ley 9581 
de 1936? Ley de acompañamiento a los psicopatas". Durante decadas si integraron junto a otros 
profesionales académicos y actores sociales, comisiones, grupos de trabajo en busca de cambiar 
una visión segmentada y biologicista, por otra concepción cuyo eje fuera la Salud Mental integral. 
Desde 2014 se logran procesos que llevaran a la concresión de la nueva Ley 19.529 de SM en clave 
de DDHH. Gracias al aporte y seguimiento de profesionales, trabajadores, académicos, usuarios y 
familiares se concretan lineas que apuntan a un nuevo paradigma. Una Salud Mental para toda la 
poblacion y que quien requiera de la atencion no pierda su calidad de sujeto de derechos. En la 
actualidad y desde el 2020 las politicas sanitarias quedan a cargo del nuevo gobierno, si bien la 
pandemia ha copado todas las estrategias sanitarias podemos aseverar que la Salud Mental ha 
quedado relegada. Se han tomado medidas insuficientes incluso prescindiendo muchas veces de 
los profesionales. El contexto sanitario sumado a los cambios politicos han generado en algunos 
casos un como si muchas de las premisas de la nueva Ley han quedado en suspenso. Sin embargo 
hay profesionales entre ellos de la CPU que continuan participando tenazmente proponiendo 
estrategias de abordaje ante los efectos nocivos de la pandemia haciendo valer los derechos de 
tod@s y lograr así una atencion Integral que preserve a nuestra población 

 
Mesa de debate 
Titular: La psicología cubana y la salud pública: Una experiencia de 
integración frente a la COVID-19. 
Autor: Olga Esther Infante Pedreira (Cuba) 
 
RESUMEN 
El vínculo de la Psicología y las políticas públicas en general se expresa en muchos sectores de la 
vida social condicionado por factores que favorecen o no, las contribuciones que esta ciencia 
puede aportar a la toma de decisiones en cualquier rama en la que intervienen los seres humanos. 
En el caso particular de las políticas públicas relacionadas con la salud, esta contribución se hace 
más evidente, fundamentalmente en lo que respecta a la Psicología de la Salud, por estar 
fuertemente asociada a estrategias de promoción de la salud, prevención, tratamiento y 
recuperación, en la cual intervienen de manera importante procesos psicológicos como las 
emociones y los comportamientos. En la presentación se intenta caracterizar la participación de 
los psicólogos en las estrategias desarrolladas desde el Ministerio de Salud Pública en 
coordinación con otros sectores de la sociedad cubana, frente a la COVID- 19, haciendo énfasis en 
las fortalezas que se derivan de la voluntad política, de la experiencia acumulada en el campo de la 
Psicología de la Salud integrada al Ministerio de Salud Pública y las capacidades y competencias de 
sus recursos humanos. 
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Mesa de debate 
Titulo: Atención a la población infanto juvenil con enfoque multidisciplinario 
e intersectorial frente a la covid-19: experiencia cubana.  
Autor: Teresa Isabel Lozano Pérez (Cuba) 
 
RESUMEN 
Muchas han sido las acciones que, desde diversos sectores de la sociedad cubana, en una actuación 
multidisciplinaria e intersectorial, se han realizado durante el enfrentamiento a la epidemia de 
COVID 19 en apoyo a la infancia y adolescencia. El quehacer profesional de la Psicología en unión 
con instituciones de salud, de educación, con apoyo de los medios de comunicación, han tenido el 
objetivo de propiciar la adaptación de la población infantil y sus familias, a este evento sin 
precedentes, de prevenir la aparición de trastornos psicológicos, de favorecer que mantengan 
condiciones que les permita la continuidad de sus estudios y fundamentalmente que, aún en estas 
condiciones peculiares y adversas se logre, en lo posible, que el desarrollo de la personalidad 
pueda seguir un curso sano. En la ponencia se describen resultados de algunas de las 
investigaciones realizadas en el país con la población infanto juvenil que han permitido hacer una 
valoración de hacia dónde deben desarrollarse estrategias de intervención psicológica necesarias 
para lograr los objetivos propuestos, así como las experiencias de intervenciones realizadas. 
 

Mesa de debate 
Titular: Políticas de salud mental exitosas frente a la pandemia en 
Latinoamérica. 
Autor: Juvenal Alejandro Aguilar Pacheco (Bolivia) 
 
RESUMEN 
La pandemia por COVID-19 ha provocado no solo daños en la salud física de las personas 
contagiadas y un elevado número de muertes en todo el mundo, sino que ha tenido (está teniendo) 
importantes consecuencias en los ámbitos social y económico, tanto a nivel mundial como local. 
Los problemas de salud física, el aislamiento, la falta de contacto social, la dificultad en la 
conciliación con la vida personal, los cambios de hábitos, los problemas laborales, etc. están 
dejando secuelas importantes sobre la salud mental de la población. Las desigualdades y 
discriminaciones en el ámbito profesional, la carga de responsabilidades familiares y de cuidado o 
la violencia de género, han sido algunos de los principales factores que ha provocado o agravado 
los problemas de salud mental en la población femenina. Al factor del género, se sum a también el 
factor económico, como otro determinante sobre la salud mental. Las personas jóvenes son las que 
más han frecuentado los servicios de salud mental, habiendo tenido más ataques de ansiedad, más 
síntomas de tristeza y han sido las personas que más han modificado su vida habitual debido a 
esta situación. En este contexto, se hace urgente y necesario que los Estados adopten políticas 
públicas para garantizar el derecho para el acceso gratuito, con calidad y calidez a los servicios de 
salud mental en todos los países Latinoamericanos, haciendo énfasis en la contención emocional y 
la psicoterapia destinada sobre todo a los grupos vulnerables con un enfoque de derechos 
humanos desde la perspectiva del modelo de salud mental comunitaria.  
 

Conversatorio 
Titulo: Psicologia E Relações Raciais: Grupo De Reflexão 
Autor: Liamar Oliveira - Marcos Amaral (Brasil) 
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RESUMEN 
Este trabalho pretende compartilhar experiência de uma modalidade do Grupo Operativo, o Grupo 
de Reflexão, desenvolvido ao longo de três anos num curso teórico vivencial de Psicologia e 
Relações Raciais. O curso se inseriu a partir de uma lacuna ainda existente na formação inicial e 
continuada de grande parte dos(as) profissionais brasileiros da saúde mental: a relação entre 
subjetividade e relações raciais. Seu conteúdo tratou de analisar as influências do racismo sobre as 
subjetividades dos indivíduos, permitindo aos profissionais dessa área uma escuta mais 
qualificada e um repertório teórico e conceitual mais amplo, que permitiu apresentar ao seu 
público algumas estratégias de elaboração singular e coletiva. O ineditismo do curso se dá 
especialmente pela presença da maioria negra em seu corpo discente e uma minoria branca que se 
racializa. O grupo de reflexão se inseriu para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem 
em meios às tensões raciais explicitadas nas aulas e/ou nas relações interpessoais entre os alunos 
e pode aprofundar a reflexão em grupo acerca do impacto do racismo nas subjetividades de 
negros e brancos, acompanhando seus efeitos psicossociais e apontando estratégias para sua 
desconstrução. 
 
 

EJE 4 - Relaciones personas-trabajo. Tendencias regionales. 
 
Mesa de debate 

Titular: Satisfacción laboral, burnout y trastornos de sueño en taquilleras del 
metro de la CDMX. 

Autor: Sara Unda Rojas (México) 
 
RESUMEN 
El objetivo del estudio fue identificar los niveles de satisfacción laboral, la presencia del síndrome 
de Burnout, Calidad de sueño y su relación con condiciones laborales como el turno, exposición a 
violencia física y psicológica dentro del trabajo y percepción salarial. Método: Las participantes 
fueron 100 taquilleras del metro de la Ciudad de México, el diseño fue descriptivo, transversal con 
una muestra no probabilística. Se utilizó la Escala de Satisfacción Laboral (S10/12), El 
cuestionario para la evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo y la Escala Mexicana 
para evaluar el sueño. Los resultados muestran que las taquilleras tienen altos niveles de 
insatisfacción (68%), Burnout (31%) y Mala calidad de sueño (19%), la insatisfacción y el Burnout 
está presente en los tres turnos, y la mala calidad de sueño en las trabajadoras del primer y último 
turno. La violencia psicológica, la percepción de un bajo salario y las dolencias músculo 
esqueléticas están asociadas a la insatisfacción, el burnout y mala calidad de sueño. Conclusiones: 
Se recomienda mejorar las condiciones de trabajo de las taquilleras, con descansos o pausas, 
mejorar la higiene del sueño en el primero y tercer turno, realizar una campaña entre los usuarios 
para evitar la violencia hacia las trabajadoras y un programa preventivo para evitar estrés y 
Burnout 
 
Mesa de debate 

Titular: O Papel Da Psicologia Frente Aos Novos Desafios Do Campo Do Trabalho. 

Autor: Alfredo Assunção (Brasil) 
 
RESUMEN 
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Há luz do momento atual vivido por toda a sociedade e considerando as questões e os desafios dos 
psicólogos em lhe dar com a demanda crescente de cuidados, este trabalho visa fomentar a 
discussão acerca de como tem sido desafiador o trabalho no campo enquanto psicólogo. Sabemos 
a diversidade da atuação da psicologia porém, este trabalho visa destacar o próprio trabalho do 
psicólogo, como o fazer e como a construção de saúde tem sido desafiadora para estes 
profissionais. Pretendemos destacar também a atuação da Comissão de Psicologia do Trabalho e 
Organizacional do Conselho Regional da cidade do Rio de Janeiro frente ao cenário de trabalho 
cada vez mais precário e que ora produz saúde e ora produz sofrimento, fazendo reverberar uma 
nova noção de cuidado. Estamos cada vez mais inseridos e sendo convocados a pensar os 
processos de saúde junto a sociedade. Portanto, este trabalho irá destacar como é estar no front da 
pandemia enquanto profissional da psicologia. 
 
Mesa de debate 

Titular: Conformidade E Obediência No Mundo Corporativo 
Autor: Alessandro Rodrigues de Almeida (Brasil) 
 
RESUMEN 
A empresa moderna se apresenta como uma extensão daquilo que chamamos de lar. São 
comuns escritórios informais e com diversas opções de lazer, além disso, palavras como 
'família?, 'amizade?, 'equilíbrio? e 'colaboração? fazem parte dos valores de empresas citadas 
em listas de "melhores lugares para trabalhar" e que, consequentemente, são disputadas 
pelos quase 13 milhões de brasileiros desempregados. Por trás do discurso, há contratos 
sociais e práticas que fomentam e reforçam a obediência às autoridades organizacionais, a 
conformidade com um código social e as relações de subordinação, que são formalizadas 
através do organograma ou ficam implícitas no mapa do poder (organograma dos 
relacionamentos e das influências exercidas pelas pessoas, independentemente do nível 
hierárquico). Nesta apresentação, faremos uma análise crítica das atuais práticas 
corporativas, sob a luz dos conceitos de obediência e conformidade, apresentados por 
Stanley Milgram no livro Obediência à autoridade. Além do livro de Milgram, usaremos 
outras referências: Psicopolítica - O neoliberalismo e as novas técnicas de poder, de Byung-
Chul Han; Obediência, autoritarismo e foro interior, organizado por Marion Brepohl e Roseli 
Boschilia; Gestão como doença social, de Vincent de Gaulejac e A Banalização da Injustiça 
Social, de Christophe Dejours. 
 
 

Tema: Psicoanálisis en tiempos de pandemia: políticas y estrategias de 
atención. 
 
Mesa de Debate 
Titulo: Do trauma à soberania sanitária desde a saúde mental. 
Autor: Jose Dario Cordova Posada (Brasil) 
 
FALTA 
 
Mesa de debate 
Titulo: Rodas de conversa para profissionais de saúde: Testemunho de 
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uma experiência. 
Autor: Marcus Vinicius Rezende Fagundes N. (Brasil) 
 
RESUMEN 
No dia 20 de Janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o 
surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constituía uma Emergência 
de Saúde Pública de Importância Internacional. Em menos de dois meses, no dia 11 de 
março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Desde 
então, instala-se uma crise sanitária mundial que convoca os profissionais de saúde a 
lidarem com uma situação sem precedentes. Assim, tornam-se cuidadores em tempo 
integral devido à sobrecarga de horas trabalhadas, vivem um alto risco de contaminação 
e adoecimento e, dependendo do contexto, lidam com as fragilidades e precariedades do 
sistema de saúde. Dessa forma, neste trabalho - ancorado ética e metodologicamente na 
psicanálise-, pretendemos fazer o relato da experiência com rodas de conversa como um 
dispositivo clínico-institucional que pode se configurar como um espaço de 
compartilhamento, reconhecimento e elaboração de sofrimento para profissionais de 
saúde de um hospital geral. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Necropolítica E Neoliberalismo: Questões Para A Psicanálise Em 
Tempos De Covid-19 
Autor: Marcos Vinicius Brunhari (Brasil) 
 
RESUMEN 
Pretende-se discutir, desde o ensino de Lacan, o Discurso Capitalista como política que 
não equivale ao plano econômico, mas que opera sobre a interação entre o mercado e o 
consumidor. A política que não se faz pelo laço social indica um sujeito destituído de 
divisão e causado pelo objeto forjado pelo neoliberalismo. Ao vigorar como poder 
soberano, a política que destitui a divisão promove a edificação de um líder, a 
identificação entre os membros da massa e a banalização da vida. A vida banalizada 
torna-se matável em um processo de institucionalização e propagação do ódio. Com a 
proposta conceitual de necropolítica é possível vislumbrar as engrenagens do 
maquinário técnico difundido e empregado na destruição em larga escala. A devastação 
pode ser compreendida como a prática dos efeitos de segregação, cuja execução 
acontece sob auspícios de um projeto político que prioriza a destituição do outro. Busca-
se aqui interrogar sobre os efeitos da articulação entre necropolítica e neoliberalismo 
durante a pandemia de COVID-19, em um cenário marcado pela gestão da morte e de 
seus impactos sobre sistemas e equipamentos de saúde. 

 
Tema: Psicología, pandemias y relaciones laborales precarias. 
 

Mesa de debate 
Titular: Compromisso E Práxis No Trabalho Da Psicologia Na Defesa 
Do Bem-Estar Social Frente À Pandemia No Brasil 
Autor: Alfredo Assunção (Brasil) 
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RESUMEN 
A considerar aspectos que impactam a práxis da Psicologia; Articular o viés social e 
político dessa temática relacionada aos efeitos neoliberais sobre o mundo do trabalho, o 
bem-estar social e experiências subjetivas da População; Buscar compreender os efeitos 
subjetivos da precarização do trabalho na contemporaneidade, (onde a racionalidade 
econômica se impõe sobre a razão político-social em formas de exploração e 
desumanização, gerando graves efeitos sociais e no âmbito da saúde mental) Discutir a 
vulnerabilidade social no contexto da pandemia, o papel do psicólogo, da atenção 
psicossocial e do Sistema Conselhos (CRP/CFP) se tornou fator essencial para o manejo 
de múltiplos impactos, a fim de minimizar efeitos indesejados sobre a saúde mental da 
População; Demonstrar o importante papel da psicologia e suas articulações políticas e 
sociais em prol da integralidade do cuidado frente ao desafio sanitário que nos 
atravessa. 

 
Mesa de debate 
Titular: Relações De Trabalho E Saúde D@ Trabalhador@ Durante E 
Após A Pandemia De Covid-19: Um Olhar Sobre A Subjetividade 
Autor: Fernanda Lou Sans Magano (Brasil) 
 
RESUMEN 
Em Tempos de Pandemia com regime político restrito que imprime violações de Direitos 
Humanos, produzindo Necropolítica faz necessário muitos enfrentamentos na Defesa da 
Saúde Pública que vem sofrendo pelo (DES)governo ataques ao princípio constitucional 
do SUS ? Sistema Único de Saúde. A Lei da Saúde, 8080/90, que define no Art. 6°, inciso § 
3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades 
que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho, abrangendo: I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de 
trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho; [...] Abordar as contribuições 
da Psicologia o estabelecimento do nexo causal entre o trabalho e adoecimento, 
processo complexo, mas em tempos de COVID-19 é ainda mais, pois cada pessoa é única 
e a história de vida e de trabalho se entrelaçam.Nessa perspectiva a Psicologia propõe 
sua prática no exercício do compromisso ético/político. 

 
Mesa de debate 
Titular: Pérdida de derechos, de condiciones de trabajo y de 
conquistas a partir de la pandemia. 
Autor: Carolina Judith Moll Cerizola (Uruguay) 
 
RESUMEN 
La pandemia que está aconteciendo a nivel mundial, no sólo está generando la pérdida 
de empleos, también está incidiendo muy negativamente en las condiciones de trabajo, 
los derechos y conquistas de los trabajadores que aún conservan su empleo. Tanto los 
empresarios como los gobiernos neoliberales imperantes en nuestra América Latina 
como en otras regiones del mundo, han aprovechado esta pandemia para generar 
pérdida de derechos y conquistas adquiridas, tanto en lo salarial, en las condiciones 
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temporales del trabajo, en la propia organización del trabajo, así como imponer nuevos 
modelos de contrato de trabajo y de seguro de desempleo. Los avances alcanzados en 
muchos de nuestros países en los primeros 15 años de este nuevo siglo, se han visto 
socavados por los intereses mezquinos de diferentes grupos de interés y quienes los 
acompañan desde el gobierno con políticas afines a esos intereses. Todo esto ha llevado 
a un alto grado de precarización laboral, de modificación de las condiciones de trabajo, 
que terminan afectando no sólo desde el punto de vista económico a los y las 
trabajadoras. Una de las soluciones más impuesta, el teletrabajo, tiene muchísimas 
consecuencias negativas para la población laboral, entre otras. 

 
Poster 
Titular: Processo de mentoring na administração aeroportuária. 
Autor: Tiago Rafael Reckziegel Rodrigues (Brasil) 
 
RESUMEN 
Os inúmeros avanços tecnológicos surgidos na era do conhecimento produzem um grande 
impacto nas organizações. Esse impacto exige que as empresas se tornem espaços de 
aprendizagem e com isso criem mecanismos de articulação de processos individuais e coletivos. 
Nesse contexto, o presente artigo tem como proposta apresentar e discutir a importância do 
processo de mentoring em uma empresa estatal de administração aeroportuária em Foz do 
Iguaçu, no oeste paranaense. Com isso, o objetivo do presente artigo é verificar a receptividade, 
tanto a empresa quanto dos profissionais que nela atuam, ao processo de mentoring. Trata-se de 
uma pesquisa descritiva exploratória, utilizando de instrumento de coleta de dados, um 
questionário autoaplicável, estruturado com 18 questões. O critério de inclusão utilizado fora o 
tempo de serviço na empresa, sendo assim empregados que tenham menos de 05 anos e acima de 
15 anos de tempo de serviço na empresa. O total resultante foi de 20 participantes. Os resultados 
confirmam que é possível elaborar o processo de mentoring na empresa, porém sendo necessário 
trabalho anterior para mudança de comportamento dos empregados.  
 
Mesa de debate 

Titulo: Orientación vocacional en alumnos como medio para la 
elección de la carrera universitaria. 
Autor: Hugo Villalba Villalba (Paraguay) 
 
RESUMEN 
Esta investigación trató sobre la orientación vocacional y buscó analizar el desarrollo de 
la Orientación Vocacional y su influencia en la elección de una carrera universitaria por 
los estudiantes del 3° curso de la EM de las instituciones educativas públicas y privadas 
del microcentro de la ciudad de Encarnación. Metodológicamente fue una investigación 
descriptiva-correlacional de corte transversal (marzo a noviembre 2020) no 
experimental. La muestra de alumnos fue por estratos, mediante afijación simple y la de 
docentes un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicaron encuestas con 19 
ítems a alumnos y entrevista a docentes, luego se analizaron documentos. Se encontró 
que el desarrollo de la orientación vocacional en la Educación Media no favorece la 
elección de una carrera acorde a las expectativas, necesidades e intereses. Se plantea la 
necesidad de la revisión del perfil docente de Desarrollo Personal y Social para acceso y 
ejercicio de la labor pedagógica en el área investigada. Cabe a las autoridades educativas 
del MEC iniciar las investigaciones, ajustes y cambios necesarios debido a que, si la 
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orientación se imparte de manera adecuada, llevará al alumno a desarrollar una visión 
más clara, crítica y completa de los acontecimientos que pueda enfrentar en su vida 
futura 
 
Mesa de debate 

Titular: O Ensino Médio Técnico Integrado Do Ifms-Três Lagoas E A 
Formação Para A Emancipação 
Autor: Sofia Urt Frigo - Luciane Pinho de Almeida (Brasil) 
 
RESUMEN 
Segundo a concepção progressista da Educação Profissional ofertada nos Institutos 
Federais, integrantes da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica - 
REPCT do Brasil, essa não é considerada apenas uma preparação técnica ou treinamento 
para determinada atividade no sistema produtivo, pois tem como fundamento político-
pedagógico a formação humana integral do cidadão. Fundamentada na Teoria Sócio-
histórica, por meio de pesquisa bibliográfica e de um grupo focal com estudantes do 
curso Técnico Integrado em Eletrotécnica do Campus Três Lagoas do Instituto Federal 
de Mato Grosso do Sul, teve-se por objetivo compreender os impactos no sujeito social 
decorrentes das exigências do trabalho no sistema capitalista e da formação para o 
trabalho do Ensino Médio Integrado ao Técnico em atendimento a tais exigências. As 
análises dos resultados indicaram que esse modelo de ensino forma estudantes-
trabalhadores que compreendem e percebem a exploração sofrida pela classe 
trabalhadora para atenderem às exigências do sistema produtivo vigente e o seu 
sofrimento decorrente dessa, ao mesmo tempo que também são formados para 
atenderem às necessidades do mercado de trabalho do capitalismo contemporâneo em 
crise, de modo que, dentro de seus limites, guarda os germes dos princípios de uma 
formação politécnica ou onilateral para emancipação da classe trabalhadora. 

 
Tema: Transformación de prácticas profesionales en la pandemia. 
 
Mesa de debate 
Titulo: Práticas Psicológicas Na Pandemia De Covid-19 ? A Realidade Do 
Estado De São Paulo/Brasil 
Autor: Talita Fabiano De Carvalho (Brasil) 
 
RESUMEN 
A pandemia de covid-19 e as medidas de contenção da proliferação do vírus impuseram 
aos profissionais de Psicologia transformações na sua prática profissional. Tendo em 
vista essas transformações e os impactos nos serviços prestados pela Psicologia nesse 
momento, o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo desenvolveu a seguinte 
investigação com o objetivo de identificar tais transformações que a prática psicológica 
sofreu durante esse período. 4791 psicólogas responderam ao questionário, em sua 
maioria mulheres, brancas, sem deficiência, 73% delas atuando na clínica. Quanto as 
mudanças das práticas em meio a pandemia, 72,3% passaram a estabelecer o 
teletrabalho e 81,8% passaram a utilizar tecnologias de comunicação em maior 
intensidade. Dados sobre o aumento da carga horária, aumento de demanda, diminuição 
de renda e sobrecarga de trabalhos domésticos também foram evidenciados. A pesquisa 
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também listou algumas inovações nas práticas como o atendimento online, a 
socioeducação, a criatividade no atendimento a crianças e adolescentes, atendimentos 
voluntários e realização de cursos e capacitações. Os dados gerados por essa 
investigação representam importantes subsídios para elaboração de futuras ações e 
diálogo com a categoria na oferta de diretrizes, orientações e reflexões que contribuam 
para superar os desafios da atuação das psicólogas na pandemia de covid-19. 
 

Mesa de debate 
Titulo: As Condições De Trabalho Da(O) Psicóloga(A) Brasileira(O) No 
Contexto Da Pandemia Do Covid-19 
Autor: Antonio Virgílio Bittencourt Bastos (Brasil) 
 
RESUMEN 
A Pandemia Do Covid-19 Impôs, Desde 2020, Profundas Alterações Na Dinâmica Da Vida 
Social Com Enormes Impactos Sobre Todas As Dimensões Da Vida Social. O Presente 
Estudo, Conduzido Pelo Conselho Federal De Psicologia, Buscou Avaliar Os Impactos 
Sobre As Condições De Trabalho Da(O) Psicóloga(O) Brasileira(O) Assim Como Levantar 
Suas Percepções E Avaliações Sobre Essa Crise E Perspectivas De Futuro. A Pesquisa 
Envolveu A Aplicação De Um Questionário A Profissionais Inscritos Nos Conselhos 
Regionais, Obtendo-Se A Participação De 4.795 Profissionais. Os Resultados Que Serão 
Analisados Considerando O Tipo E O Contexto De Inserção Do Profissional Indicam: 
Apenas 4% Relatam Perda Total De Trabalho E 7% Diminuição Ou Suspensão De 
Contrato. Há Aumento Do Desgaste (65,7%), Aumento De Carga Horária (56,5%), 
Ampliação Dos Encargos Domésticos (67,2%). Essas Mudanças São Mais Negativas Para 
Os Profissionais Autônomos. Há Uma Ampla Visão Da Gravidade Da Crise E Elevada 
Adesão Ao Imperativo Do Isolamento Social. Trabalho Em Home Office E Atendimentos 
On Line São As Duas Mudanças Mais Importantes Na Forma De Trabalho, E Elas Deverão 
Continuar A Moldar Os Processos De Trabalho Doravante. Os Dados São Discutidos À 
Luz De Ações Que Busquem Valorizar A Atuação Profissional No Brasil Pós Pandemia. 

 
Mesa de debate 
Titulo: O Impacto Da Covid-19 No Trabalho Da(O) Psicóloga(A) 
Brasileira(O) 
Autor: Ana Carolina Peuker (Brasil) 
 
RESUMEN 
O trabalho do(a) Psicólogo(a) como conhecíamos até a crise pandêmica não será mais o 
mesmo. Surgirão muitas ondas inovadoras e ciclos, cada vez mais rápidos, de mudança, 
impondo a transformação digital do campo. A pesquisa foi delineada a fim de conhecer o 
perfil do(a) psicólogo(a) brasileiro(a) em relação ao uso de tecnologia e o impacto da 
pandemia da COVID-19 na prática profissional em psicologia. Resultados: participaram 
4290 profissionais de todo o país e foram obtidos 1539 formulários completos, sendo: 
87% mulheres e 13% homens; 65,4% autônomos(as). Em sua maioria, 76,3% atuam em 
Psicologia clínica; 21,5% em Psicologia organizacional e do trabalho e 21,4% em 
avaliação psicológica. Do total, 69,8% referiu que sente que possui preparação para 
enfrentar o momento de crise pandêmica, profissionalmente, com atuação remota e 
90,4% usa ferramentas digitais para apoiar seu trabalho em Psicologia, principalmente, 
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aplicativos de chat e recursos de streaming, com a finalidade de comunicação e busca de 
capacitação. Antes da crise, 63,7% utilizava ferramentas digitais para apoiar seu 
trabalho e 93,5% considera que as mudanças na forma de trabalho e adoção das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são permanentes e 55% não têm 
objeções a respeito. Apesar disso, 64.9% considera que a atividade profissional só pode 
ser realizada parcialmente de forma online/remota e 23,4% sente insegurança/falta de 
preparo técnico. Conhecer as necessidades e expectativas dos profissionais neste 
momento de mudança permitirá o subsídio técnico-científico e ético necessário à prática 
profissional no mundo digital. Ao empregar tecnologia na Psicologia, pode-se criar 
cultura data driven, gerando insights relevantes a partir das informações obtidas na 
prática - nos mais diversos contextos de inserção profissional. Com a transformação 
digital, perspectivas mais complexas são obtidas, permitindo a identificação de padrões 
e tendências emergentes, observações longitudinais, populacionais e análises preditivas. 
Este fato amplio, substancialmente, a abrangência e o impacto social do conhecimento 
produzido pela Psicologia. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Un encuentro a distancia: Retos profesionales originados por la 
pandemia en los procesos de evaluación psicolaboral. 
Autor: Patricia Bonet (Uruguay) 
 

RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es explicitar una estrategia de Evaluación Psicolaboral en el 
mundo del trabajo intentando abrir la discusión para generar mayor conocimiento y 
profesionalismo en su aplicación y análisis y por lo tanto ofrecer mayores garantías para 
la persona evaluada y para la organización que lo solicita. Ante los desafíos que impuso 
la pandemia en relación a la no presencialidad en los encuentros en los diferentes 
campos del devenir profesional, se buscó instrumentar un nuevo abordaje que resultara 
efectivo y confiable ante procesos de selección, verificación de competencias, procesos 
de desarrollo y promoción de personas dentro del marco de la psicología del trabajo. Se 
ha hecho necesario una re-creación de estrategias profesionales ante las barreras 
impuestas por la pandemia, no escapando a ello los procesos de evaluación Psicolaboral. 
Se mencionarán las tácticas desarrolladas, los procesos de implementación de las 
diferentes baterías a aplicar a fin de conocer el perfil de las personas implicadas, 
atendiendo la validez y confiabilidad de las técnicas, manteniendo un manejo protegido 
de las mismas y un análisis de los aspectos observados que reflejen con certeza las 
competencias del trabajador. 
 
 

Tema: Nuevos liderazgos en psicología latinoamericana. Desafíos. 
 
Mesa de Debate 
Titulo: Liderazgo emocional en tiempos de crisis y su impacto en las 
relaciones laborales. 
Autor: Alfredo Pajés (Paraguay) 
 
RESUMEN 
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Nos estamos adaptando a nuevas formas de trabajo, de comunicación y de gestión. Los 
líderes también están adaptándose a una nueva forma de gestionar equipos donde la 
palabra (comunicación asertiva) es fundamental para conectar equipos en formatos 
virtuales, sostener la moral y motivación, sin descuidar los objetivos estratégicos 
organizacionales. Es decir, lo que decimos y cómo lo decimos se han convertido a en la 
herramienta más efectiva para sostener y contener a los equipos en tiempos de crisis, 
fortalecer los puentes de comunicación y generar confianza, motivación y la moral 
colectiva. El mundo corporativo ha tenido que re direccionar su estrategia orientada al 
talento anteponiendo de manera significativa las habilidades blandas como principal 
mecanismo para atraer, retener y desarrollar talento. Más que nunca los líderes deben 
estar atentos a las señales de sus equipos: a lo que dicen y a cómo lo dicen, a lo que 
sienten y cómo les afecta, a lo que piensan, a todo, y desgranar la información para luego 
analizarla y actuar en consecuencia para el bienestar de todos. Nunca hemos dado un 
giro tan radical a nuestra gestión. Hoy, en vez de estar más concentrados en el QUE 
hacen estamos mirando más en el COMO están ellos, los colaboradores. En resumen, los 
fundamentos del liderazgo no han cambiado, pero sí ha cambiado la manera en cómo 
ejercemos liderazgo en los equipos. Un nuevo estilo que se orienta a dar más énfasis al 
lado humano de las relaciones laborales. 

 
Mesa de debate 
Titulo: El tiempo de la psicología latinoamericana, desafíos a liderar. 
Autor: José Balmore García Molina (El Salvador) 
 
RESUMEN 
Cuando hablamos de psicología latinoamericana, haciendo el esfuerzo de 
conceptualizarla y definirle. Nos surgen muchas ideas que más allá de poder contener en 
un solo marco, terminamos ensanchando los perímetros, sin percatarnos que mientras 
ejercitamos la razón para establecer fronteras, como búsqueda elemental de la 
identidad, revelamos el resultado fatídico que la ambición Propicia. estancando la 
construcción de entes que propongan y lideren el que, cuando y como hacer. Siendo 
estos, lo primordial para la preservación de la psicología latinoamericana. Por ello, es 
importante entender la historicidad de aquello que buscamos desarrollar, sus tiempos y 
sentipensar ha cerca del mismo en el aquí y ahora de la psicología latinoamericana. 
Rompiendo con el vicio egoísta de etiquetar y capitalizar. Para esto es importante 
debatir, reconocer y entender los roles, las relevancias y responsabilidades de los y las 
actuales lideresas y construir desde las diferencias que nos caracterizan, nuevos 
liderazgos que reformulen, analicen, propongan y participen en el desarrollo de la 
psicología en Latinoamérica. Acción, que se debe retomar desde el hacer político, social, 
profesional, el que hacer de la academia y el cómo formar a sujetos cuyo u interés 
trascienda de ?la atención de problemáticas individuales? a el compromiso por ?liderar 
las soluciones a problemáticas colectivas?. 
 
Mesa de debate 

Titulo: La importancia de generar nuevos liderazgos en psicología en 
américa latina. 
Autor: Carlos Aliaga (Bolivia) 
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RESUMEN 
En Latinoamérica se asume el liderazgo con una vision cudillista, lo que ha ocasionado 
en el ámbito social que frecuentemente se esté pidiendo que alguien venga a solucionar 
los problemas; lo cual lleva a generar la conclusion de que más que un líder, se busca un 
caudillo, o sea un salvador. Este modelo que nace desde la conquista, es el modelo 
autoritario que se ha perpetuado en la cultura política, económica y social. Esto ha 
llevado a que el liderazgo vendido en la región este totalmente alejado del verdadero 
objetivo de un líder, enfrentar problemas, generar transformaciones, cambios y todo 
esto con una visión de permanencia en las personas involucradas. El líder del futuro, es 
no tener la verdad, es encontrarla en conjunto con los demás, implica riesgo, 
convencimiento, construcción, influencia y definitivamente no es un camino fácil, 
además de que no hay recetas. Ent al sentido, la psicología Laitinoamericana require de 
nuevos liderazgos que promuevan un sentido de comunidad que permita la construcción 
de una identidad propia, que responda a las demandas y necesidades del contexto 
histórico, politico, económico, social y cultural propia de nuestros pueblos. Un tipo de 
liderazgo que también promueva una capacidad analítica, crítica y reflexiva respecto a 
los cambios y transformaciones actuales que venimos atravesando a raíz de la 
pandemia. 
 

Taller 
Titulo: Cómo Disolver Estados Post-Traumáticos De Una Manera Muy 
Efectiva Con Brainspotting 
Autor: Monika Baumann (Austria) 
 

RESUMEN: 
El objetivo del taller es enseñar cómo y por qué funciona el tratamiento con 
Brainspotting. El Brainspotting es un método terapéutico innovador que ayuda a 
disolver síntomas post-traumáticos o bloqueos. Se encuentra diseñado para poder 
integrarse fácilmente a otras formas de abordajes y adaptarse a cualquier edad del 
paciente. La misma se apoya en la estrecha relación que existe entre el cerebro, los ojos 
y el cuerpo. Con ayuda de un puntero, el profesional escanea el campo visual del 
paciente encontrando reflejos relacionados a un trauma o un malestar. La exploración 
de estos reflejos estimula el procesamiento profundo. El brainspotting activa la 
capacidad de la persona para identificar, sentir emocional y fisiologicamente el síntoma 
y con ella abrir la posibilidad de trabajar y sanar. El programa del taller consiste en la 
introducción de conceptos, en la presentación del sustento científico de la herramienta, 
en la observación de videos de tratamientos varios y en la posterior experimentación del 
método por parte de los participantes. Para la realización del taller se utilizará 
proyector, parlantes y un puntero. Será realizado por la Mag. Mónika Baumann, 
entrenadora Senior de Brainspotting en Austria y Paraguay. 
 

Mesa de debate 
Titular: A Pandemia Da Covid-19 Como Instrumento Dos Agravos 
Psicológicos Aos Trabalhadores Na Prática Do Homeoffice 
Autor: Maíra Amaral Andrade (Brasil) 
 
Após a Organização Mundial da Saúde (OMS), desde março de 2020, declarar que o 
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mundo vivia a pandemia da COVID-19, o home office se tornou uma realidade para 
trabalhadores de diversas áreas. Porém, a maioria não recebeu nenhum suporte de seus 
contratantes em relação às condições de saúde, segurança e ergonomia neste formato de 
trabalho. Além disso, o ambiente doméstico não dispõe de condições ergonômicas 
favoráveis para atividades laborais. A prática do home office pode impactar na 
produtividade dos trabalhadores, propiciando o aparecimento ou o agravamento de 
sintomas físicos, emocionais e psicológicos. Mesmo com o isolamento social, é possível 
minimizar a alternativa do desemprego com o home office, no entanto, ele precisa que os 
colaboradores recebam suporte de saúde e segurança e ergonomia através de 
estratégias com o objetivo de proteger o bem estar e a saúde do trabalhador, evitando 
ou diminuindo os impactos psicológicos neste tipo de trabalho. Este trabalho visa 
discutir os agravos psicológicos nos trabalhadores na prática do home office, durante a 
pandemia da COVID-19. O objetivo é apresentar como esses agravos pode impactar na 
saúde física, emocional, além do declínio qualidade da produtividade em suas atividades 
laborais. 

 
Mesa de debate 
Titular: ¿ A Saúde Do Trabalhador Da Saúde Na Linha De Frente Da 
Pandemia ? Um Relato De Experiência 
Autor: Bianca Machado Quintão (Brasil) 
 
RESUMEN 
Frente à crise sanitária causada pelo alastramento da COVID-19, os hospitais de 
campanha tornam-se recursos fundamentais para dar conta da demanda de tratamento 
dos pacientes que necessitam de cuidados especializados via o Sistema Único de Saúde 
(SUS), possibilitando assim que os demais serviços de atendimento e atenção em saúde 
não sejam sobrecarregados, e evitando ainda que se tornem foco de contaminação pelo 
vírus. Sendo assim, o presente trabalho se propõe revisar os principais acontecimentos 
relacionados aos Hospitais de Campanha do Estado do Rio de Janeiro de forma a 
articular uma breve revisão bibliográfica relacionada ao tema com o acréscimo de um 
relato de experiência de uma psicóloga atuante no Hospital de Campanha do Maracanã 
no Rio de Janeiro, considerando a saúde do trabalhador da saúde e a atuação da 
psicologia na linha de frente da pandemia, sem deixar, no entanto, de considerar os 
impactos causados na saúde mental desses profissionais. 

 
Mesa de Debate 
Titular: A Invisibilidade Do Trabalho Docente No Mundo Pandêmico 
Autores: Paula Caldas Brognoli - Pedro Moreira Da Silva Neto - Maria 
Sara De Lima Dias (Brasil) 
 
RESUMEN 
Objetivou-se analisar a invisibilidade do trabalho docente no período de pandemia. O 
docente por vezes esquecido pela sociedade, e que exerce com dificuldade o seu papel de 
lecionar, sendo com pouco prestígio social principalmente devido à baixa remuneração o 
que torna quase oculto ao mundo do trabalho. Entre a invisibilidade social e a 
necessidade de atuar no contexto pandêmico, o docente está sujeito a fatores como a 
sobrecarga do trabalho, confusão entre a vida pública e privada e a necessidade de 
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aprender a lidar com os aparatos tecnológicos. Tais contradições fazem com que 
docentes ao se esforçar para se adequar às novas exigências escolares incorporando 
novos saberes às suas práticas adoeçam. Como metodologia se desenvolveu uma 
pesquisa qualitativa e de cunho exploratório, através da busca por referências 
bibliográficas na plataforma Scielo, google acadêmico, com os seguintes descritores: 
invisibilidade social, trabalho docente e angústia, os artigos publicados foram 
selecionados e submetidos a análise de conteúdo. As considerações finais é que o 
docente durante a pandemia teve que re(organizar) aulas e enfatizar os conteúdos que 
passaram a ter outros sentidos. Sendo a profissão historicamente desvalorizada, na 
pandemia se agravou originando diferentes efeitos subjetivos.Entre a desconsideração 
social da importância do trabalho e sua repercussão em sentimentos de invisibilidade, é 
preciso valorizar o trabalho docente, uma vez que implica diretamente a socialização do 
conhecimento. 
 
 

EJE 5 - Promoción y compromiso de la psicología en pos del bienestar 
social.  
 

Mesa de debate 
Titulo: Articulação Entre Psicólogo, Família E Escola - Um Caso Com 
Entraves No Desenvolvimento Psíquico 
Autor: Julia Cizik Franco (Brasil) 
 
RESUMEN 
Partirei da apresentação de vinhetas clínicas do atendimento psicanalítico de uma 
criança de 6 anos. Tais encontros foram permeados por entraves, tanto no contato do 
menino com sua mãe, quanto no seu contato com a escola. Pretendo problematizar o 
motivo inicial da procura por terapia para ele. Para tanto, me basearei na diferenciação 
proposta por Silvia Bleichmar entre motivo da consulta e razão da análise. Minha 
hipótese é de que um trabalho conjunto do psicólogo, a família e a escola, articulado à 
razão de análise encontrada nas sessões com o garoto, pode mudar significativamente o 
ambiente familiar e escolar. Isso porque tal construção conjunta traz a possibilidade de 
uma nova perspectiva quanto ao sentido dos atos agressivos que atormentavam os 
cuidadores no caso mencionado. Baseio-me na ideia de que o ambiente é parte 
fundamental da construção saudável do psiquismo de um indivíduo, incluindo a 
importância constitutiva da agressividade (tal como proposto por Winnicott). Nas 
vinhetas mostrarei como, na relação com o garoto, pude diferenciar: uma leitura 
condenatória frente aos comportamentos agressivos e uma maneira de compreender 
essa agressividade como a tentativa de comunicação de entraves no desenvolvimento 
psíquico. Para superar tais entraves, a escola e a família são aliados importantes do 
psicólogo para a conformação de um ambiente que propicie contorno à agressividade, 
sem que ela precise ser apressadamente condenada. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Del autocuidado al cuidado mutuo -Tory Rekavo (en busca del 
bienestar). 
Autor: Elvira Rios Valiente - Ana Liberata Vera de Alderete (Paraguay) 
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RESUMEN 
La pandemia por COVID-19 generó la necesidad de abordar los aspectos emocionales en 
el contexto de la crisis sanitaria, proporcional a las medidas implementadas. Desde una 
perspectiva dialógica, colaborativa y grupal, mediante el proyecto TORY REKAVO se 
desarrollaron rondas terapéuticas en formato de encuentros virtuales facilitadas por 
terapeuta y co terapeutas basadas la Terapia Comunitaria Integrativa-TCI como espacio 
de confianza para la escucha, contención y apoyo mutuo para el intercambio de 
experiencias de vida de profesionales de salud y miembros de la comunidad 
considerando los recursos y fortalezas socio-emocionales de todos en forma horizontal y 
circular, sin jerarquías para descubrir nuevos modos de afrontamiento, formar vínculos, 
activar redes solidarias, rescatando el autoestima y el saber popular, donde cada uno se 
vuelve terapeuta de sí mismo y quienes participan se hacen co-responsables en la 
búsqueda solidaria de soluciones para superar el sufrimiento. Los recursos emocionales 
identificados se convierten en herramientas para preservar la salud física y mental en 
condiciones de adversidad. 
 
Mesa de debate 

Titulo: El impacto de la pandemia en la salud y calidad de vida de los 
adultos mayores. 
Autor: Edelia Concepción Agüero de Benítez (Paraguay) 
 
RESUMEN 
Este trabajo de investigación presenta las consecuencias de la Pandemia del virus 
COVID-19, especialmente en el sector más vulnerable que fueron los adultos mayores. 
En la presentación del trabajo se describirá sobre "El Impacto De La Pandemia En La 
Calidad De Vida Y Salud De Los Adultos Mayores". La población objeto de esta 
investigación fueron adultos mayores de sexo femenino y masculino de 65 años de edad 
hasta 90 años. Cómo la Pandemia afectó significativamente la salud física y mental de los 
adultos mayores y cuidadores, y las enfermedades de base antes de la Pandemia. La 
importancia del apoyo Psicológico, las recomendaciones y la ayuda multidisciplinaria 
para mejorar el bienestar del adulto mayor para un envejecimiento activo y sano. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Promoción de estilos de vida saludables en la familia. 
Autor: Lourdes Gabriela Villafaña Montiel - Erika Robles Estrada 
(México) 
 
RESUMEN 
La presente investigación teórica documental analiza a través de diferentes fuentes de 
información como documentos emanados de conversatorios, foros virtuales, 
información en redes sociales entre otros para identificar los cambios en la promoción 
de la salud y estilos de vida de las familias derivadas de las medidas de prevención 
establecidas a partir del inicio de la pandemia del COVID 19. Al respecto, se analizan los 
efectos en las familias sobre el cuidado de la salud física y mental. Al respecto, la 
orientación y la transmisión de conocimientos y actitudes adecuadas relacionadas con 
cuestiones de salud constituyen una tarea importante en las relaciones entre padres e 
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hijos y pueden generar importantes beneficios a la sociedad en el ámbito preventivo en 
relación con otros subsistemas que van desde el ámbito educativo, medico, psicológico, 
grupos de apoyo y acompañamiento en términos de atención, su proceso de aceptación 
del confinamiento y las consecuentes reacciones emocionales de los miembros de las 
familias, se constituye como el primer eslabón y el núcleo para establecer cambios 
significativos respecto a las medidas de higiene y cuidados de la salud, los aspectos 
contextuales, la respuesta del sistema de salud, así como la utilización de estrategias 
sobre el uso de las tecnologías de la información para propiciar nuevos aprendizajes y 
acompañamiento desde una perspectiva global. 

 
Poster 
Titulo: Prácticas efectivas de promoción de la salud mental en 
personas realizando cuarentena obligatoria en albergues/hotel salud 
del Paraguay. 

Autor: Alexandra Vuyk (Paraguay) 
 
RESUMEN 
La cuarentena obligatoria para personas repatriadas en albergues y hoteles salud fue 
una estrategia del Paraguay como medida de prevención de contagios de COVID-19, 
habiendo alojado aproximadamente 4500 personas. Presentándose la necesidad de 
atención de salud mental, se realizó una articulación entre el Equipo de Respuesta 
Rápida, Dirección de Salud Mental y Regiones Sanitarias del MSPBS con el Equipo de 
Salud Mental COVID-19 del CONACYT. Para desarrollar prácticas efectivas de promoción 
de la salud mental, ¿se planteó un diseño de investigación?  acción dialéctica en espiral 
(Creswell, 2005) que detecta necesidades, presenta e implementa un plan de acción, y 
evalúa dando retroalimentación para así iniciar una nueva iteración del ciclo. El plan 
inicial incluyó múltiples componentes: atención individual a personas en albergues por 
profesionales de la salud mental ante crisis, entrenamiento a personal de la Brigada de 
Salud, y psicoeducación mediante cápsulas de video y webinars. Se evaluó con métodos 
mixtos; ¿el Cuestionario de Salud General? 12 (GHQ-12), entrevistas individuales, y 
cuestionario de utilización y satisfacción. Se presentan las intervenciones y resultados 
del proyecto, que enfatizan la prevención primaria y la comunicación adecuada de los 
procedimientos para promover la salud mental en contexto de cuarentena preventiva 
obligatoria en albergues. 
 

Porter 
Titulo: Um Estudo Descritivo Do Perfil De Adolescentes Em 
Atendimento Psicoterapeuticos Durante A Pandemi 
Autor: Imoniana Bernardete Bezerra Silva (Brasil) 
 
RESUMEN 
A adolescência é um processo dinâmico entre a infância e a idade adulta. O trabalho 
objetiva examinar o perfil de adolescentes em atendimento psicoterapêutico em uma 
assistência médica durante a pandemia. A metodologia empregada foi descritiva de 
dados de atendimentos com 50 adolescentes com idade entre 11e 18 anos. Na 
caracterização do perfil utilizou-se as variáveis idade, sexo, escolaridade, tipo de lazer e 
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tipos de acompanhamento às aulas e opinião sobre as mesmas. O resultado apresentou a 
predominância do sexo feminino (68%), 50% dos entrevistados morando com os pais e 
mais de 70% das famílias são compostas por mais de um filho. O acompanhamento às 
aulas durante a pandemia teve a predominância (92%) a alternância entre aulas on-line 
e atividades escolares com uso de apostilas, sendo que 78% dos adolescentes não 
aprovaram o método. Quanto aos transtornos mais reportados a ansiedade (96%), 
irritabilidade (68%), impaciência (40%) e a questão do isolamento (52%). Em fim, como 
implicações para organismos reguladores e a sociedade, saliente-se a necessidade de 
investir na melhora da educação com foco voltado a saúde mental e psicológica dos 
estudantes no período e pós-pandemia. 
 

Tema: Manicomios reinventados: medicalización, segregación y 
hospitalización. 
 
Mesa de debate 

Titulo: Enfrentamento Aos Manicômios E Suas Diversas Formas De 
Expressã 
Autor: Annie Louise Saboya Prado (Brasil) 
 
RESUMEN 
O presente trabalho propõe relatar as ações do CRP SP em relação ao enfrentamento aos 
manicômios e suas diversas formas de expressão. Encontramos desafios no que se refere 
às práticas manicomiais perpetuadas dentro dos serviços e espaços públicos e em 
relação às novas formas de manicômio, tendo como umas das suas maiores formas de 
expressão as clínicas para usuários de drogas chamadas de Comunidades Terapêuticas. 
A Psicologia não pode ignorar que espaços como hospitais psiquiátricos e comunidades 
terapêuticas são espaços férteis para a violação de Direitos Humanos e áridos para o 
cuidado, bem como não podemos nos furtar da discussão de práticas manicomiais que 
estão, até mesmo em locais que deveriam substituir os manicômios. Práticas como a 
hipermedicalização, a estigmatização ao afirmar a doença mental e a dependência 
química como instâncias imutáveis que justifiquem dispositivos de repressão e 
segregação. Ações políticas, ações de orientação e fiscalização, produção de materiais 
escritos, participação em eventos, em órgãos de controle social, aproximação de 
movimentos sociais da Luta Antimanicomial e da Redução de Danos são algumas das 
ações realizadas pelo CRP SP no enfrentamento dessa antiga e atualmente ainda mais 
agravada condição. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Cartografia Da Raps No Estado Do Paraná ? Conselho Regional 
De Psicologia 8ª Região 
Autor: Edemar Frei Altieres (Brasil) 
 

RESUMEN 
O CRP PR promove desde 2018 a pesquisa ?Cartografia da RAPS? que visa, seguindo as 
premissas metodológicas propostas por Deleuze & Guattari e diversos autores no Brasil, 
uma investigação dos territórios físicos e subjetivos que compõe a RAPS no Paraná. Vale 
lembrar que a RAPS, proposta pela Lei 2.088-2011, era vista por muitos autores como a 



  

  

110 

ratificação do modelo da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial no Brasil. Entretanto, 
diversos atravessamentos políticos fizeram com que, já em sua formulação, a RAPS 
tivesse alguns pontos delicados (como pontos de rede Hospitais Psiquiátricos e 
Comunidades Terapêuticas) e asfixias de recursos como todo Sistema Único de Saúde 
durante o estágio atual do neoliberalismo e estado mínimo no Brasil. Assim, por meio de 
um trabalho de campo que visitou mais 35 municípios no estado e realizou mais de 66 
ações, foi possível traçar um panorama sobre os territórios, as potências e desafios de 
implantação da RAPS em um estado disputado por projetos coloniais e diversos ?delírios 
de Brasil?. Em síntese: não só o modelo manicomial parece atualizar-se sob novas 
camadas, quanto os serviços estratégicos da RAPS lutam para não perecerem frente a 
descaracterização da lógica psicossocial. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Psicologia Hospitalar: Da Formação À Segregação E Retorno 
Autor: Marcus Vinicius Rezende Fagundes Netto (Brasil) 
 
RESUMEN 
O núcleo temático de Psicologia Hospitalar (metropolitana) foi fundado a partir de 
aprovação em assembleia geral em 20 de junho de 2019. Desde sua fundação, o núcleo 
tem se dedicado a planejar e realizar atividades formativas através de lives e rodas de 
conversa virtuais. Apesar dessa ser a única modalidade possível no momento, tendo em 
vista a pandemia da COVID-19, também entendemos que, dessa forma, podemos 
alcançar uma maior número de profissionais psicólogas que atuam em hospitais. Além 
disso, não deixamos de levar em consideração que não há formação sem enlace ao social. 
Tendo isso em vista, esse trabalho se propõe a trazer reflexões a partir de duas 
questões: 1) a quantas anda nossa formação, no sentido de dar lugar, promover 
discussões e debates acerca de questões sociais que repercutem na constituição 
subjetiva daqueles que escutamos nos hospitais? 2) dependendo da maneira que 
compreendemos a formação da psicóloga hospitalar, ela pode ser um dispositivo de 
reprodução da segregação que observamos fora das paredes das instituições 
hospitalares? Acreditamos ser esse um debate urgente, com vistas a se alcançar uma 
psicologia para todos? enquanto ciência e profissão. 
 

Tema: Los desafíos que plantea la pandemia en relación al duelo, la 
formación, los pueblos originarios y el sistema penitenciario. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Desafios Da Atuação Em Psicologia Da Educação No Sistema 
Prisional Em Tempos De Pandemia 
Autor: Beatriz Flandoli (Brasil) 
 
RESUMEN 
A pandemia evidenciou a crise do sistema prisional brasileiro que se agrava há décadas. 
Neste contexto, o A A pandemia evidenciou a crise do sistema prisional brasileiro que se 
agrava há décadas. Neste contexto, o projeto socioeducativo que aqui se apresenta parte 
do compromisso ético-político com a questão da desigualdade, que é a causa primeira do 
aumento da população encarcerada no país e no mundo e está de acordo com a 
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legislação de execução penal que nos últimos anos admitiu a possibilidade de remição de 
pena pelo estudo e pela leitura. O Projeto é aplicado em duas unidades penais de regime 
fechado em Corumbá e uma em Campo Grande, ambas em Mato Grosso do Sul, por 
profissionais e alunos vinculados ao Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura, 
Psicologia Educação e Trabalho e ao Observatório da Violência e Sistema Prisional 
(UFMS/CPAN). Tem como objetivo apresentar a leitura com intuito de (re)significar o 
aprendizado como proposta de transformação e como resultado, contribui para aliviar o 
sistema prisional garantindo a remição de pena de forma prazerosa e significativa. 

 
Mesa de debate 
Titular: El caso de la aldea de Ipeg. 
Autor: Vanessa Souza (Brasil) 
 
RESUMEN 
Dados da APIB (Articulação de Povos Indígenas do Brasil - APIB) revelam que até 29 de 
março de 2021, 51.602 indígenas haviam sido contaminados com COVID-19, com 1023 
mortos em 163 povos atingidos dos 305 que persistem no Brasil. Ressalte-se que estes 
números não são oficiais, já que os dados repassados pelo Estado não condizem com a 
realidade vivida e enfrentada pelos povos indígenas do país. Apresenta-se aqui o caso da 
contaminação ocorrido no território indígena Taunay-Ipegue, durante a ?inauguração? 
de uma obra do governo do estado com a presença da imprensa e de parlamentares 
junto às lideranças. O resultado deste ?encontro? segundo os boletins da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena- SESAI, foi que de nenhum caso registrado em 02 julho de 
2020, no dia 23 daquele mês havia 71 casos suspeitos, 56 confirmados e quatro mortes 
por Covid. Nesse contexto, a psicologia tem a tarefa de enfrentar o etnocídio, pensando 
em ações multidisciplinares frente à complexidade das questões indígenas no Brasil, o 
adoecimento mental e racismo enfrentado pelos povos indígenas, em geral e pelo Povo 
Terena, no caso apresentado. 

 
Mesa de debate 
Titulo: El luto en la pandemia. 
Autor: Marilene Kovalski (Brasil) 
 
RESUMEN 
Como elaborar o luto das perdas pelo Covid-19, diante da fragilidade que nos 
encontramos neste momento? A impossibilidade de acompanhar nossos entes queridos 
no adoecimento, tratamento e morte. Se quer o direito de um ritual fúnebre digno, pois a 
morte se faz presente duplamente no outro e podendo causar a nossa própria, por 
contaminação. Os rituais Fúnebres a que servem? Para dar um contorno simbólico ao 
real da morte, com o apoio solidário de amigos e familiares. O luto é um processo, lento e 
doloroso, que depende da estrutura psíquica de cada um, e da qualidade dos laços 
afetivos com o objeto perdido. Freud nos relata a experiência vivida por ele a 
exatamente 100 anos quando da perda precoce da sua filha aos 26 anos de idade na 
Gripe Espanhola que assolou o mundo. Seu sofrimento, seu luto, como ser humano e 
psicanalista. Freud, ?Sabemos que a dor aguda que sentimos depois de uma perda segue 
seu curso, mas também permanecemos inconsoláveis e nunca encontramos um 
substituto. Não importa o que aconteça, não importa o que façamos, a dor sempre estará 
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lá. E é assim que deveria ser. É a única forma de perpetuar um amor que não queremos 
abandonar. 

 
Mesa de debate 
Titular: A formação na Residência de Psicologia em tempos de 
pandemia. 
Autor: Irma Macário (Brasil) 
 
RESUMEN 
A residência multiprofissional em saúde foi criada e regulamentada pela Lei 11.129 de 
2005 que tem como objetivo olhar a saúde de forma integral e não somente como um 
fator puramente biológico, para a formação de profissionais para o SUS modificando a 
forma tradicional de cuidado com a saúde socializando os saberes e trabalhando com a 
integralidade dos serviços, um dos princípios preconizados pelo SUS. A pandemia que 
estamos vivento teve impacto no trabalho da residência multiprofissional em saúde, pois 
o serviço de cuidados continuados em saúde recebe pacientes para reabilitação dos 
efeitos da SARS? Cov 2, além dos impactos psicológicos devido ao medo de 
contaminação e ao atraso na imunização desses profissionais. Os trabalhos de conclusão 
da residência também tiveram os temas modificados em razão da pandemia e da 
necessidade de aprender como lidar com essa nova situação que até então não era 
conhecida pelo sistema de saúde, tornando-se um desafio tanto para os preceptores 
como para tutores e residentes. 
 

Mesa de debate 
Titular: ¿Un acercamiento a lo humano desde el futbol, en tiempos de 
pandemia? 
Autores: Carolina Casal Ruiz - Claudia Patricia Jara Caballero - Oscar Rodrigo 
Benítez Villalba 
(Paraguay) 
 
RESUMEN 
El objetivo principal de este trabajo fue aplicar una intervención psicoeducativa y psicosocial de 
carácter preventivo en un grupo de adolescentes de 14 y 15 años, jugadores de fútbol de la 
categoría sub-14, pertenecientes a los clubes Libertad de Asunción Paraguay y Vélez Sarsfield de 
Buenos Aires Argentina; con el desarrollo de actividades de carácter físico, cognitivo y recreativo. 
Se realizaron dos (2) encuentros virtuales, a través de plataformas de conexión masiva con 5 
horas de duración, distribuyendo las actividades en bloques de trabajo físico, cognitivo, recreativo 
e institucional (actividades de solidaridad). Cada club tuvo a su cargo uno de los encuentros, para 
la organización de las actividades propuestas, elaborando el horario, el cronograma de actividades 
y los responsables. La característica de este trabajo fue el lazo cordial creado a través del contacto 
entre ambos clubes para compartir actividades que ayuden a los jóvenes jugadores a elaborar una 
nueva forma de comunicación y vinculación teniendo en común la práctica del futbol, creando 
espacios de conectividad para la fortaleza de la salud física y mental, integración y comunidad 
deportiva... en pocas palabras ayudarnos entre todos para salir adelante y hacer frente a la 
pandemia. 

 
Mesa de debate 
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Titulo: Promoção De Saúde Mental Com Alunos E Professores De Escolas 
Públicas Do Brasil  
Autores: Jomábia Cristina Gonçalves dos Santos - Araújo Camilla Lopes Vieira - 
Natália Marques Santos - Antônia Renata Lopes Lima (Brasil) 
 
RESUMEN 
Este trabalho objetiva relatar a experiência na execução de atividades de promoção em saúde 
mental junto a adolescentes e professores de escolas públicas dos municípios de Iguatu e Sobral, 
localizados no nordeste do Brasil. As experiências ocorreram entre os anos de 2018 a 2021, 
através da atuação de psicólogas nas políticas públicas dos municípios citados. Utilizou-se de 
metodologias ativas, como roda dialógicas e oficinas, onde foram discutidos temas como: uso de 
substâncias psicoativas, suicídio, cultura de paz, acolhimento, violência de gênero e racis mo. 
Percebeu-se que os adolescentes apresentavam demandas que se relacionavam a: estética e corpo; 
bullying e cyberbullying; identidade; e orientação sexual. Nas dinâmicas com os jovens, permitia-
se que eles fossem escutados e trocassem estratégias sobre como cuidar de si e do outro. No 
contato com o público docente, os profissionais relataram despreparo para intervir frente às 
questões de saúde mental, o que gerava angústia, estresse e ansiedade. Com eles foram efetivadas 
oficinas de acolhimento e algumas orientações sobre como intervir junto aos discentes. Considera-
se que promover saúde mental na escola é necessário, pois esse espaço se constituiu importante 
na formação dos sujeitos, e estudos recentes tem apontado que o público escolar apresenta 
demandas de sofrimento psíquico. 

 
Mesa de debate 
Titulo: Adaptação Psicossocial E Acadêmica De Universitários Ingressantes  
Autores: Thamiris Santos - Ludovico de Matos Flávia - Caretti Luciana da Silva 
(Brasil) 
 
RESUMEN 
A mudança é um fator recorrente na vida dos indivíduos e, quando associada a experiências 
ameaçadoras, podem afetar a saúde física e psicológica. Um evento que pode ser avaliado como 
perturbador é a transição e adaptação à universidade. Considerando isso, a realização de 
propostas que tenham como público-alvo os estudantes ingressantes no ensino superior, são 
importantes por contribuírem para melhor adaptação nessa etapa do ciclo de vida e, com isso, 
menor índice de evasão. Com esse objetivo, o Serviço de Psicologia e o Apoio Pedagógico da 
Universidade Federal de Itajubá (Unifei), realizam, a cada período de ingresso discente, o Projeto 
Longe de Casa. As intervenções objetivam proporcionar um espaço de reflexão para os discentes 
que passam por dificuldades no processo de adaptação ao ambiente universitário. O projeto não se 
propõe a garantir a presença do estudante na instituição, mas permitir a reflexão acerca do 
momento inaugurado com a chegada na Universidade e possa, a partir de então, realizar escolhas 
mais conscientes sobre o seu projeto de vida. As temáticas abordadas visam colaborar com a 
criação de estratégias de enfrentamento das dificuldades vivenciadas pelos estudantes, não 
somente as acadêmicas, mas também as afetivas e sociais, além de possibilitar a troca de 
experiências, o que incentiva a criação de hábitos e métodos de estudos e atitudes que enriquecem 
a trajetória acadêmica. 
 

Mesa de debate 
Titulo: Motivación hacia la práctica deportiva de los estudiantes de la facultad 



  

  

114 

de ciencias de la educación de la universidad de Almería. 
Autor: Isabel Mercader Rubio (España) 
 
RESUMEN 
El presente estudio pretende conocer la motivación deportiva, de los estudiantes de las cuatro 
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Almería. 
Encontrándose representadas todas las titulaciones de la Facultad de manera proporcional al 
número de alumnos matriculados en cada una de ellas. La población estaría constituida por 2.400 
universitarios. Se administrará un cuestionario ad hoc y tres que medirán distintos aspectos de la 
motivación? ¿Motivaciones e Intereses hacia las Actividades Físico-Deportivas? (MIAFD) 
elaborado por Pavón (2004) con 48 ítems; ¿La escala Motives for Physical Activities Measure-
Revised (MPAM-R) con 30 items y? ¿Cuestionario de estilos de vida en jóvenes universitarios? 
(CEVJU-II) con 10 items. Se esperan conocer los motivos de su participación deportiva, cuáles 
fueron sus motivos para practicarla, que estilos de vida tienen nuestros universitarios almerienses 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación y como pueden regular su 
comportamiento deportivo para alejarse de la desmotivación. De forma significativa se espera 
mejorar la motivación hacia el mantenimiento y adherencia a la práctica deportiva comparándola 
con otras investigaciones. 

 
Tema: Psicología y fronteras: implicaciones para la construcción de la 
psicología ante los desafíos interculturales en la promoción de la vida y la 
defensa de los derechos humanos. 
 
Mesa de debate 
Titular: Clínica expresiva como estrategia de prevención del suicidio y 
potenciación del deseo de vivir. 
Autor: Dionatans Quinhones (Brasil) 
 
RESUMEN 
O suicídio é um grave problema de saúde pública com uma morte a cada 40 segundos no mundo. 
Por ser um fenômeno multideterminado, é preciso considerar as características e impactos 
regionais na sua configuração. Este trabalho se ocupa de compreender este fenômeno na cidade de 
Dourados? MS, segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul que apresenta o índice alarmante de 
14 mortes por suicídio para cada 100 mil habitantes, mais que o dobro da média mundial. Como 
trata-se de uma região de fronteira, investiu-se na compreensão dos determinantes culturais do 
querer morrer para fundamentar a construção de uma tecnologia de intervenção baseada nos 
pressupostos da arte e da expressividade. Tal eficácia dessa estratégia foi problematizada pela 
perspectiva fenomenológica, principalmente a fenomenologia da vida de Michel Henry. Percebeu-
se que as técnicas expressivas permitam a conscientização dos participantes sobre seus processos, 
sentidos e afetos atuando como potencializadora do querer ?viver-se?. Um desdobramento 
secundário desse projeto é o de contribuir com estratégias regionais para prevenção do suicídio e 
promoção da vida. 
 

Mesa de debate 
Titulo: A psicologia na Fronteira Brasil-Paraguai no MS. 
Autor: Nancy Arguello (Paraguay) 
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RESUMEN 
Pedro Juan Caballero y Ponta Porã son considerada ciudades gemelas. Los pobladores de esta 
frontera son trilingües y conviven en armonía cultural. En este contexto intercultural se 
presentará la formación, la práctica y algunas perculiaridades de la psicología científica fronteriza. 
La Psicología tiene más de 100 años en Paraguay. Actualmente se cuenta con 17 universidades con 
carreras de psicología. En Pedro Juan Caballero, Frontera con Ponta Pora Brasil , las primeras 
practicas psicológicas se realizaron desde la educación. Las primeras prácticas de la psicología 
científica se realizaron en educación. La psicología clínica y psicoterapéutica entre los años 60 y 
90 aun prevalecía la creencia que el psicólogo asistía a locos. En la frontera el cuidado a la salud 
mental y la psicología se trabaja así: Implementación de la unidad de salud mental; 1º Foro de 
salud mental; 2ºForo y 1º congreso internacional de salud mental; Graduación de primeros 
profesionales por la Uninorte y con ellos se inicia la investigación en psicología, Jornadas 
académicas, capacitaciones para la práctica psicológica; El usos de los servicios de salud donde 
son asistidos paraguayos y brasileños. 

 
Mesa de debate 
Titular: La psicología en la doble frontera, BRASIL-BOLIVIA en MS. 
Autor: Evelin Maccarini (Brasil) 
 

RESUMEN 
A psicologia na fronteira Brasil/Bolívia em Corumbá tem sua presença constituída pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e teve seu início em 1967 como uma formação 

em licenciatura, voltada a formar professores que atendessem as disciplinas de psicologia, 

filosofia e sociologia da educação do curso Normal ? curso técnico de professores para 

educação fundamental ? 1ª etapa. Foi o primeiro curso de psicologia no Estado de Mato 

Grosso do Sul, e está entre os cursos de psicologia pioneiros no Brasil. É um curso diurno, de 

período integral, com duração de 05 anos, características que inviabilizavam a participação 

de jovens que necessitassem entrar mais cedo para o mercado de trabalho, constituindo-se 

como um curso eminentemente de presença feminina. De acordo com o Conselho Regional 

de Psicologia de Mato Grosso do Sul, dos aproximadamente 5 mil psicólogos com inscrição 

ativa, 211 atuam em Corumbá e Ladário, sendo 189 mulheres e 22 homens, que atuam nas 

mais diversas áreas atendendo a essa população de fronteira nos serviços públicos de saúde, 

assistência e educação, escolas particulares, prestadores de serviço na área de 

transito/habilitação condutores, clínicas privadas, empresas particulares, forças armadas 

entre outros. 

 
Mesa de debate 
Titular: O Núcleo De Psicologia E Sistema Prisional Do Crp 14  
Autor: Patricia Lima 
 
RESUMEN 
Assumindo o compromisso social da psicologia, o Núcleo de Psicologia e Sistema Prisional, do CRP 
14/MS foi criado para possibilitar a comunicação com o sistema prisional e com os profissionais 
de psicologia que atuam na linha de frente de suas unidades, dando voz a esses profissionais que a 
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despeito de constituírem um número considerável, tem pouca visibilidade na profissão. Assim, 
considerando que as práticas da psicologia no sistema prisional encontram-se perpassadas pelas 
dificuldades pelas quais passa o Sistema, que, lutando contra a precarização e a redução nos seus 
quadros profissionais, ainda privilegia os procedimentos de segurança em detrimento das práticas 
de reinserção social, o Núcleo vem trabalhando na realização de ações voltadas em duas direções: 
a garantia de direitos no atendimento aos sujeitos privados de liberdade e a atenção aos 
servidores, dialogando com profissionais da psicologia para pensar as condições laborais de saúde 
e conhecer suas práticas e desafios e, dessa maneira, contribuir com ações formativas que 
ultrapassem a emissão de laudos e pareceres, buscando formas de lidar com a população atendida, 
pautadas pela prevenção, educação, justiça e responsabilização dos sujeitos e da sociedade, tendo 
em vista a vida em liberdade para além dos muros das unidades prisionais.  
 

Mesa de debate 
Titular: Intervenções De Apoio Psicossocial Para Trabalhadores Da Saúde No 
Contexto Da Pandemia De Covid-19  
Autor: Jocieli Ferrari - Priscila Goergen Brust-Renck 
(Brasil) 
 
RESUMEN 
Parte-se da realidade de contaminação da Doença Coronavírus-2019, considerando a atual 
pandemia como um desastre por ameaça biológica. No Brasil e no Estado do Rio Grande do Sul, 
identifica-se grande incidência de casos e óbitos decorrentes da COVID-19, destacando Lajeado 
como o município com um dos maiores focos de transmissão da doença no Estado. A partir de uma 
pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, foram realizadas entrevistas com todas as seis 
psicólogas voluntárias que atuaram presencialmente junto às equipes da linha de frente da saúde 
pública, realizando apoio psicossocial nas unidades de saúde primária e secundária, com 
atendimentos individuais e em grupo. Identificou-se nas entrevistas que essas equipes 
apresentaram necessidade de apoio psicológico, demandando intervenções relacionadas ao 
sofrimento emocional desencadeado ou exacerbado pelo contexto. As psicólogas avaliaram que o 
trabalho proporcionou aprendizado pessoal e profissional, ressaltando o desafio de enfrentar 
muitas das adversidades que seus pacientes estavam enfrentando. A intervenção teve duração de 
três meses, ao longo do primeiro semestre da pandemia e pôde contribuir para a mitigação do 
sofrimento emocional e a promoção do bem-estar social dos trabalhadores, assim como fomentar 
a necessidade de implementação de medidas de prevenção e tratamento nessa esfera, para o 
fortalecimento dos sistemas de saúde. 

 
Mesa de debate 
Titular: Estrategias de autocuidado para peritos psicólogos forenses. 
Autor: David Ramírez Acuña (Brasil) 
 
RESUMEN 
Se parte de la premisa de que la institucionalidad del sistema de justicia evidencia una dicotomía 
que se mueve, entre el discurso de los derechos humanos y una cultura de control y punición 
exacerbada en la dinámica institucional hacia las personas usuarias, internas y externas, que 
genera un malestar colectivo visible tanto desde la percepción que tienen las personas que 
demandan los servicios como aquellas que los brindan. En este contexto, se responsabiliza al 
sujeto de su condición de salud psicosocial y se le culpabiliza cuando no logra ?satisfacer? las 
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expectativas que el sistema impone, aparte de limitar las potencialidades de innovación de las y 
los funcionarios. Y la respuesta que la persona usuaria esperaría para resolver su propia solicitud 
de intervención profesional. Paralelamente la ausencia de políticas y estrategias institucionales de 
autocuidado ocasiona un deterioro significativo de las capacidades laborales, un ambiente 
conflictivo, estresante y angustiógeno, tanto en el vínculo usuario-profesional, como entre 
profesionales y sus figuras jerárquicas y una lógica de no resolución enfocada en la producción 
masiva de servicios y no en la valoración de la calidad de los mismos. Esta dinámica, se produce de 
manera sistemática y recurrente siendo que posibilidades de ruptura impresionan débiles por las 
características previamente señaladas, afectando derechos humanos fundamentales y la salud 
psicosocial 
 

Mesa de debate 
Titular: Vibração Coletiva: Cartografias Do Esgotamento No Trabalho Em 
Saúde. 
Autor: Fabiana Ribeiro Monteiro (Brasil) 
 
RESUMEN 
O autocuidado em matéria de saúde faz parte de uma conduta racional da gestão de si, legitimada 
por um ideal de bem-viver, que pressupõe a autodisciplina corporal e emocional para 
maximização da vitalidade ou do capital humano. Partindo do relato de experiência nesta 
observação participante na trajetória da implementação de práticas corporais entre servidores 
públicos na rede municipal de saúde no interior do estado de São Paulo, foi possível identificar um 
investimento numa dimensão subjetiva do cuidado do tipo biomédica-mecanicista. Como se todas 
as "peças" da engrenagem do corpo pudessem ser modificadas, retificadas, substituídas em caso 
de defeito, trocadas por outras com melhor desempenho. O plano experiencial de pesquisa, à 
medida que tenciona os canais operacionais que não transmutam as formas, evidenciou os jogos 
entre a ética profissional, ação social e promoção da saúde deste contexto. Cartografias do 
esgotamento no trabalho em saúde, portanto, mostraram uma metafísica da carne que nos convida 
a desenvolver novas perspectivas de cultura preventiva e cuidado de si.  

 
Mesa de debate 
Titular: O Luto Antecipatório De Pais Sob Perspectiva Da Psicologia Positiva: 
Uma Revisão Narrativa  
Autores: Thayanne Branches Pereira - Thayane Barros Magalhães - Glauber 
Santos Rocha (Brasil) 
 
RESUMEN 
Quando o câncer adentra na vida de uma criança, consequentemente entra na vida de toda a 
família. Tem-se como objetivo desta pesquisa identificar a perspectiva dos pais frente a 
possibilidade de um luto antecipatório pela perda de filhos em condições oncológicas e as 
contribuições da psicologia positiva para o processo de enfrentamento. A coleta ocorreu em uma 
pesquisa bibliográfica, do tipo exploratória, em uma revisão narrativa, por meio de base de dados 
indexadas. Nos resultados evidenciou-se que do diagnóstico até a fase terminal, a trajetória de 
uma doença oncológica caracteriza-se como um período de difícil vivência familiar, considerando 
ser uma fase de inúmeros desafios. Nesse sentido, se faz importante a atuação da Psicologia 
Positiva, que ao trabalhar a resiliência permitirá aos indivíduos uma adaptação e maturação 
satisfatória. Por fim, as concepções de pais sobre o adoecimento de seus filhos pode ser 
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compreendido como algo ameaçador, que gera medo e outras emoções, porém, no que tange ao 
luto, este é um período que permite aos sobreviventes a realizarem ajustes, tendo em vista que, se 
o processo de luto antecipatório for bem sucedido poderá proporcionar ao indivíduo maturidade, 
para lidar com a nova realidade, adaptando-se e aceitando as novas condições de vida. 
 

Tema: Psicología política en américa latina: desafíos teóricos, institucionales y 
políticos. 
 
Mesa de debate 

Titular: Temas para a psicología política en América latina. 
Autor: Marcia Prezotti Palassi (Brasil) 
 
RESUMEN 
ULAPSI fue creada en 2002, es un espacio para la organización de la Psicología en América Latina, 
integrado por varias entidades de psicología en América Latina. El propósito de ULAPSI es 
establecerse como una red de articulación científica, profesional y académica. El GT de Psicología 
Política en América Latina es uno de los ocho grupos de trabajo (GT) de la ULAPSI. Fue creado en 
2009 y en 2012 se creó el Observatorio de Psicología Política en este GT. El observatorio es un 
espacio de observación, investigación y búsqueda de praxis colectiva, que, reuniendo diferentes 
enfoques en las ciencias sociales y sectores organizados de la sociedad civil, pretende trabajar en 
los diferentes contextos problemáticos de nuestra América Latina. Su objetivo es recoger 
experiencias, narrativas, procesos, documentos, investigaciones, prácticas e iniciativas que se 
están dando en América Latina, cuyos temas tienen que ver con realidades políticas, sociales y 
culturales, cuyo impacto psicosocial afecta a las comunidades. Por ello, pretendemos provocar 
reflexiones que nos permitan construir una agenda de trabajo para el GT y para el Observatorio, 
identificando en esta tabla cuáles son los temas considerados relevantes a trabajar en orden de 
prioridad y los profesionales del campo de la psicología política interesados en participar en  las 
actividades a desarrollar. 
 

Mesa de debate 
Titular: Presença de? ¿Otras sujetas?, También? ¿Políticas? En defensa de su 
território-Chile. 
Autor: Alejandra Sanchez Cuevas (Chile) 
 
RESUMEN 
Este trabajo es parte de un proceso etnográfico (2016-2019) que pretende visibilizar y impactar, 
desde la presencia en el campo de - lo político-, a partir, de la acción política de mujeres (como 
posición de sujetas políticas) organizadas en el ámbito socioambiental. Describimos sus 
experiencias de vida y sus prácticas de resistencia, frente a los estragos que ha dejado el 
extractivismo en sus territorios, en el contexto de las políticas de -desarrollo nacional-, a partir, de 
la segunda mitad del siglo XX, en territorios ecologicamente degradados y denominados como -
zonas de sacrificio-. Dentro de los resultados, se consigna: la irrupción de las mujeres en el orden 
sociocultural heteropatriarcal de sus contextos de vida, la visibilización de las diferentes 
imbricaciones que recaen en sus territorios y en sus cuerpos y los nuevos tipos de organización y 
prácticas de resistencia. Para el análisis de la información, la mirada histórica social ocupó un 
lugar central; ya que, desde la psicología política, tenemos en cuenta, que nos subjetivamos 
insertos en un transfondo histórico, cultural y social; en el cual irrumpen nuevas sujetas y 
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resistencias, las que configuran una práxis política situada y no androcéntrica.  

 
Mesa de debate 
Titulo: Delimitación del campo de la psicología política y inserción de este 
campo en cursos de posgrado en Brasil. 
Autor: Frederico Alves Costa (Brasil) 
 
RESUMEN 
Este trabajo tiene como objetivo debatir la consolidación de la psicología política en Brasil, 
centrándose en dos desafíos: a) la inserción de la psicología política en los Programas de Posgrado 
Brasileños (PPG); b) la delimitación de la psicología política en el país. El primer desafío ha estado 
presente en los debates sobre psicología política en Brasil desde, al menos, la década de 1980. 
Además, a partir de un mapeo de investigadores que trabajan en los Programas Brasileños de 
Posgrado en Psicología Social o en Psicología y investigan temas políticos, realizado en los años 
2014 y 2015, observamos que todavía hay un pequeño número de profesores que identifican el 
campo de la psicología política como una área de especialización en sus curriculum (curriculum 
Lattes). En cuanto a la delimitación del campo, problematizamos su relación con el desafío 
anterior. Para ello, recurrimos a editoriales y mensajes del directorio de la Asociación Brasileña de 
Psicología Política en los números de Revista Psicología Política publicados hasta 2015. 
Pretendemos reflexionar, así, sobre desafíos institucionales y disputas discursivas en la 
construcción del campo de psicología política. 

 
Tema: Psicología y políticas públicas: desafíos para la profesión. 
 
Mesa de debate 
Titular: Crepop - 15 Anos De Uma Experiência Brasileira Na Construção De 
Referências Técnicas  
Autor: Isabel Scrivano (Brasil) 
 
RESUMEN 
No Brasil, os conselhos profissionais têm como atribuições precípuas orientar, disciplinar e 
fiscalizar o exercício da profissão. Como um dos instrumentos utilizados para a orientação 
profissional, o Sistema Conselhos de Psicologia criou o Centro de Referência Técnica em Psicologia 
e Políticas Públicas (CREPOP), buscando subsidiar técnica, ética e politicamente a prática de 
psicólogas (os) nas políticas públicas. Tendo em vista que 60% das(os) psicólogas(os) 
brasileiras(os) atuam em políticas públicas, mas que tal atuação ainda é pouco discutida nas 
formações universitárias, a produção de referências técnicas pelo CREPOP cumpre importante 
papel de qualificação da prática profissional. Nesse sentido, o presente trabalho visa discutir sobre 
a atuação do CREPOP como instrumento de gestão do Conselho Regional de Psicologia do Rio de 
Janeiro (CRP-RJ), que propicia a integração e transversalização dos trabalhos de orientação das 
práticas profissionais no campo das políticas públicas e a aproximação com a categoria, 
estudantes e gestoras(es). Para tanto, o CREPOP, em conjunto com os eixos, núcleos e comissões 
temáticas do CRP-RJ, tem realizado discussões online com profissionais atuantes nas políticas 
públicas, distribuído referências técnicas para instituições de ensino superior, produzido vídeos 
institucionais sobre Psicologia e políticas públicas e realizado pesquisas regionais que contribuem 
para produção de novas referências técnicas. 
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Mesa de debate 
Titular: Psicología en el control social y promoción de los derechos humanos. 
Autor: Maynara Helena Flores Martins (Brasil) 
 
RESUMEN 
Objetiva-se expor sobre a relevância da Psicologia para a sociedade, quando há riscos aos direitos 
fundamentais - expressão das contradições agudas do capitalismo dependente. Defende-se que a 
Psicologia, como ciência e profissão pode ser considerada uma ferramenta de/para transformação 
social. Certo é que seu campo de atuação e seu olhar para as questões sociais se expandiu com a 
garantia e o estímulo de direitos e implementação de Políticas Públicas pós promulgação da 
Constituição Brasileira. Considera-se Política Pública como um instrumento contemporâneo do 
Estado, que ganhou força no país depois dos anos 80, ampliando o rol de serviços e pesquisas da 
Psicologia. Todavia, mesmo com suas vísceras no Estado, não se pode reduzi-las à políticas 
estatais, mecanicistas e mantenedoras da ordem social desigual. Assim, um dos eixos de fomento 
do Conselho Regional Psicologia do Paraná é o controle social, uma estratégia de representação da 
sociedade civil. As ações empreendidas e seus resultados permitem reconhecer que a Psicologia 
possa representar os interesses específicos da categoria, mas atrelados aos da sociedade, que se vê 
impactada com mortandade ímpar e de alguma forma evitável em sua extensão, às consequências 
nefastas a todas as pessoas, sobretudo às mais vulneráveis socioeconomicamente. 

 
Mesa de debate 
Titulo: ¿Psicología en el campo de las políticas públicas? desafíos en tiempos 
de crisis política y sanitaria. 
Autor: Maria Da Graça Marchina Gonçalves (Brasil) 
 
RESUMEN 
Partindo da compreensão de que a luta pela garantia de direitos sociais é fundamental para o 
enfrentamento da desigualdade social e de que a implementação de políticas públicas com essa 
perspectiva é caminho inequívoco para esse enfrentamento, esta apresentação terá como objetivo 
analisar a situação contemporânea que impõe a esse campo sérios revezes nas ainda limitadas, 
mas importantes conquistas no desenvolvimento dos sistemas de proteção social no Brasil. 
Atravessado pela crise sanitária, o campo das políticas públicas assiste a verdadeira 
desconstrução de sistemas e programas dirigidos a garantia de direitos, em um processo crescente 
de violação de direitos e solapamento do caráter público da s políticas e que é revelador de 
profunda crise política. A Psicologia tem um acúmulo de experiência nas políticas públicas, 
especialmente nas duas últimas décadas, período em que se reposicionou como área científica e 
profissional diante das demandas sociais, revendo e ampliando práticas e saberes, na direção de 
um compromisso ético-político de defesa da igualdade e direitos. Tal experiência acumulada 
representa a possibilidade de contribuir no enfrentamento dos desafios que a conjuntura impõe, 
com a perspectiva de oferecer resistência à desconstrução das políticas e à crescente violação de 
direitos que implicam aprofundamento da desigualdade social.  

 
Mesa de debate 
La efectividad en las políticas publicas de infancia: Aportes de la Psicología 
Social Comunitaria desde un enfoque biocéntrico a  las Políticas Publicas de 
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Infancia y adolescencia de Paraguay.             
Autor: Nancy Penayo (Paraguay) 
 
RESUMEN 
El rol de la Psicología en los distintos niveles de una Política Publica de Niñez y Adolescencia, 
desde la Psicología Social Comunitaria con enfoque Biocéntrico tiene aportes claves para 
fortalecer su diseño, implementación y evaluación. Se presentará los aprendizajes y resultados de 
seis experiencias en programas públicos de primera infancia y adolescencia del Estado Paraguayo 
de las áreas de Salud y Educación, visibilizando las contribuciones teóricas y metodológicas desde 
tres modelos de la Psicología Comunitaria: cambio social, ecológico y biocéntrico. Demostrando la 
gran importancia de la dimensión afectiva en la aplicación de las políticas públicas centradas en la 
formación de sus agentes de salud y educación, y del modo de atención a la población infanto-
juvenil. La búsqueda es debatir la afectividad en las políticas públicas, el modelo del cambio social, 
modelo ecológico y el modelo biocéntrico, destacando la afectividad en las politicas públicas de 
infancia, desde los aportes de la Psicología Social Comunitaria.  
 

Tema: Juventudes latinoamericanas y retos desde la psicología. 
 
Mesa de debate 
Titulo: El reto de trabajar conciencia social en internet. 
Autor: César Mejía (El Salvador) 
 
RESUMEN 
Ser joven en Latinoamérica es ser parte del 22% de 234 millones de personas que en su mayoría 
no solo sufren el impacto de una pandemia y crisis sanitaria sino que además viven en un contexto 
de desigualdad social y económica agravada que les empuja día a día a una mayor vulnerabilidad. 
Según Naciones Unidas, existe una oportunidad en el concepto de ?bono demográfico? que supone 
como condición básica que haya inversión pública en capital humano, sobre todo en educación y 
empleo juvenil. Esto no parece realista en lo inmediato en la mayoría de gobiernos. Además de la 
pandemia, la crisis sanitaria y agravamiento de la desigualdad, Latinoamérica se halla expuesta a 
una alta penetración de plataformas sociales a través del internet. La población de Centro y 
Suramérica tienen un consumo de internet superior al promedio mundial, 88.4% en el caso de la 
población entre los 16 y 24 años de edad y 100% de las mujeres de ese grupo de edad en tres 
países. El internet puede ser un nuevo campo desde el cual trabajar conciencia social en las 
juventudes. Pero, esto supone cambiar enfoques, modelos y aprovechar mejor los espacios 
institucionales ya existentes en las organizaciones de psicología.  

 
Mesa de debate 
Titular: Redes de militarización de la vida de los jóvenes en Río de Janeiro: 
desafíos dirigidos a la psicología. 
Autor: Caíque Silva (Brasil) 
 
RESUMEN 
Diante de uma realidade de intensa militarização da vida na cidade do Rio de Janeiro, a 
juventude - especialmente os jovens negros e moradores de favelas e periferias - é exposta a 
diversas violências, inclusive a violência letal. Em 2019, ano em que o Estado mais matou no 
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Rio de Janeiro desde a redemocratização, cerca de 05 pessoas perderam sua vida por dia 
apenas em decorrência da ação policial. Podemos observar a expansão de uma racionalidade 
militarizada em diferentes campos ? na cultura, na educação, na espacialidade urbana e na 
política, por exemplo ? com agravamento de práticas de violações graves aos direitos 
individuais e coletivos da população. Do lugar da Psicologia enquanto ciência e profissão, 
entender a centralidade da defesa dos direitos humanos em toda e qualquer atuação e o 
nosso lugar de intervenção, orientada pelos acúmulos técnicos e políticos da profissão, no 
campo das políticas públicas de segurança é fundamental para fortalecer as insurgências em 
defesa da vida digna de todos e todas. Instigado pelas lutas sociais e acúmulos coletivos por 
outra 

 
Mesa de debate 
Titular: Genocidio negro en Brasil: formas de protección y resistencia. 
Autor: Marisa Feffermann (Brasil) 
 
RESUMEN 
As transformações da estrutura social e das relações sociais, econômicas e culturais que ocorrem 
nos grandes centros urbanos recrudescem a produção da violência e influenciam na 
morbimortalidade das populações, em especial, de adolescentes e jovens negros pertencentes às 
classes subalternas. O genocídio da Juventude Negra e Indígena, se expressa de várias formas, 
desde o extermínio concreto, a partir de prisões, de políticas de exclusão até o preconceito e 
discriminação. O principal propulsor da construção desses estigmas, produzidos e reforçados 
pelos meios de comunicação, está alicerçado no processo histórico das discriminações e racismo 
no Brasil. O medo e a insegurança instaurados nos territórios vulnerabilizados são instrumentos 
eficazes desta dominação. A proposta de Rede de Proteção e Resistência ao genocídio parte do 
princípio de que o território, o trabalho em rede são elementos determinantes para construção de 
possibilidades de transformar esta realidade e buscar formas para a proteção e para 
enfrentamento. 
 

Mesa de debate 
Titulo: “Alguma coisa errada não está certa!" Mecanismos de 
exclusão/inclusão de jovens pretos no ensino superior brasileiro. 
Autor: Thamiris Daniel (Brasil) 
 
RESUMEN 
 

Tema: Violencia en las redes sociales. 
 
Mesa de debate 
Titulo: Da Visibilidade Ampliada A Invasão De Privacidade  
Autor: José Machado Viana Francisco (Brasil) 
 
RESUMEN 
Nosso objetivo nesse trabalho é demonstrar como temos sido incentivados a colocar nossas 
intimidades disponíveis tanto para os governos quanto para o público em geral. Desde a 
transformações no campo da fotografia e a chegada da internet com o desenvolvimento das 
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plataformas digitais de comunicação, temos utilizado essas plataformas para divulgar fotos de 
momentos pessoais, familiares e comunitários, temos divulgado ideias, participado de debates, 
seminário e até aulas e muitos de nós não sabíamos como essas plataformas digitais existentes se 
aproveitavam dessa disponibilidade para comercializar nossos dados permitindo assim que 
fossemos abordados por interesses comerciais, sistematicamente nos nossos telefones, nos 
navegadores que utilizávamos que foram bem detalhadas em dois documentários recentes. Agora, 
os psicólogos precisam se preocupar com as informações contidas nas plataformas e que não são 
pessoais, mas se referem aos pacientes e instituições que vêm sendo atendidos remotamente. A 
pandemia trouxe uma necessidade de dar continuidade a atividades que antes eram realizadas 
presencialmente, os psicólogos rapidamente responderam essa demanda buscando plataformas 
que pudessem permitir uma comunicação com seus pacientes e organizações. Nosso desafio será 
buscar plataformas que não permitam a captação desses dados e garantam a privacidade de todos.  
 

Mesa debate 
‘Violência y redes sociales’. 
Marcos Ferreira (Brasil) 
 
FALTA 
RESUMEN 
 
Mesa de debate 
Titular: Psicología en redes sociales, un modelo de atención psicoeductiva. 
Autor: Samuel Islas Ramos (México) 
 
RESUMEN 
La psicología se ha convertido en una ciencia de gran apoyo para esta pandemia, ya que 
actualmente se han presentado crisis en materia de salud mental, psicológica y emocional; lo que 
algunos autores han llamado la cuarta oleada pandémica, ya que se están presentando crisis en 
estos temas de manera muy recurrente y justo el apoyo psicológico debe estar presente y en 
apoyo a la comunidad. Las redes sociales y los medios de comunicación han sido los instrumentos 
que están llevando la información de manera adecuada, (incluso el APA en su 7ª edición acepta ya 
las redes sociales como elementos de citación), ya que en estos espacios hacemos la divulgación 
social y científica de manera adecuada y para las personas que se desea llegar, no sólo a la 
comunidad científica sino también a la comunidad en general. Por ello, el programa radiofónico y 
que se transmite por redes sociales ?De la ciencia a la consciencia? durante esta pandemia, se ha 
convertido en un modelo psicoeducativo para ofrecer información y apoyo psicoemocional, al 
estar ofreciendo diversa información para el manejo, control y superación de los diversos 
padecimientos que esta cuarta oleada de la pandemia trae. 
 

****************************************//*************************************  
 

1. Reunion de Grupo de trabajao (GT)  Pueblos Originarios 
2. Reunión de Grupo de trabajo (GT) "Organización del Trabajo" 
3. Reunión de Grupo de Trabajo (GT) "Mujeres e Interseccionalidad" 
4. Reunión de Grupo de Trabajo (GT) Psicología Corporal 
5. Reunión de Grupo de Trabajo (GT) “Salud mental” 
6. Reunión de Grupo de Trabajo (GT) "Psicología Educacional" 
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Premio 
 

7. Políticas sobre dolor en américa latina. El estado, las organizaciones y los 
legados frente a las víctimas de violaciones de derechos humanos 

8. Territorios Clínicos de la Memoria 
9. Politizar a deficiência, produzir aleijamentos desde o sul global Núcleo de 

Estudos sobre Deficiência da UFSC (NED) 
10. Renascer para resistir: a experiência da escola de formação antimanicomial 

de Recife e região metropolitana 
11. Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial Libertando Subjetividades – 
12. Das dores forjadas no ser quem se é: reflexões sobre o sistema 

socioeducativo feminino a partir do conceito de sofrimento ético-político 
Observatório da População Infantojuvenil em Contextos de Violência 
(OBIJUV) 

13. A construção de velhices, subjetividades e potencialidades: construindo 
intervenções e saberes 

14. Coletivo Cora Coralina 
15. A escuta territorial na construção de dispositivos clínicos: a atuação da 

psicologia em situações críticas 
16. Coletivo Rede SUR 

 

 

 

 

 

 

  


