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III SEMANA DE PSICOLOGIA ANAIS 2019

APRESENTAÇÃO

O Curso de Psicologia da UNIFCV promoveu a III
Semana de Psicologia, no período de 28 a 30 de

outubro de 2019. O evento abordou a temática
“Psicologia na Saúde Pública: campo de trabalho e

possibilidades de atuação”, em que a proposta é dar
a conhecer e refletir sobre modos de atuação em

diferentes perspectivas teóricas e práticas,
oportunizando a produção de sentidos às práxis da
Psicologia e do ser acadêmico e profissional desta

área, que possibilitem a superação de saberes e
fazeres acríticos, a-históricos e associais. Para

alcançar os objetivos propostos, contou-se com a
presença de profissionais qualificados e atuantes na

área da saúde mental em serviços públicos do



Paraná, Brasil. Também contou-se com um espaço
para que a troca de saberes através de Painéis, em

que estudantes/pesquisadores da comunidade
interna e externa apresentaram seus trabalhos,

realizados no âmbito de Iniciação Científica,
Trabalhos de Graduação ou de Pós –Graduação,

produções compiladas neste material.

Dra. Waldecíria Costa
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A INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS
SOCIAIS NA CONCEPÇÃO
DE BELEZA FEMININA E
SUAS CONSEQUÊNCIAS NO
SEU PSIQUISMO
Larissa Rios Martins, Unicesumar, larissarios25@hotmail.com
Vanessa Fernandes Krüger, Unicesumar,
vanessafkruger@hotmail.com
Jéssica Elise Echs Lucena Polaquini, Unicesumar,
jessicaelucena@gmail.com
Milene HarumiTomoike, Unicesumar,
milene.tomoike@hotmail.com

Os padrões estéticos de beleza estabelecidos
acarretam diversas influências na sociedade atual
feminina. A busca pelo corpo e a imagem perfeita
não é uma tarefa fácil, para se encaixarem nestes
padrões e serem aceitas pela sociedade, muitas
mulheres se submetem a dietas rigorosas, cirurgias
plásticas e práticas que agridem sua saúde mental.
Durante a história da humanidade, diversos padrões
de beleza foram difundidos socialmente de acordo
com os valores e cultura de cada época. Enquanto
na Grécia Antiga o físico e o intelecto eram
sinônimos de beleza, na Idade Média o corpo era
reprimido e visto como fonte do pecado. No período
renascentista há a retomada dos valores presentes
na antiguidade, onde corpos robustos eram
sinônimo de beleza. Na Era Moderna, houveram
mudanças drásticas nos conceitos e beleza,

baseadas na necessidade do consumo e das novas
tecnologias. É durante esse processo que se inicia a
culpabilização de si mesmas, em que as mulheres
começam a se intitular como frágeis, incapazes de
atingirem seus objetivos e de serem aceitas
socialmente, resultando, na maioria dos casos,
problemas como anorexia, bulimia, ortorexia
(transtorno alimentar caracterizado pela obsessão
pelo consumo de alimentos saudáveis), e diversas
outras doenças causadas pelas influências da mídia
sobre o corpo perfeito. Além de desenvolverem
distúrbios alimentares, podem florescer distúrbios
psicológicos, como depressão, ansiedade e
síndrome do pânico. Uma das possíveis
responsáveis por esse processo nas mulheres foi a
ascensão da tecnologia, mais precisamente da
mídia, a qual o homem começou a adotar novas
formas de se perceber e de pensar. Essa cultura
remeteu a um novo conceito de corpo, além de
outros conceitos, abrindo assim um novo leque de
consequências que nunca foram vistas
anteriormente podendo ser positivas ou negativas
para a sociedade. Com isso, atualmente as mídias
sociais são as principais responsáveis pela
imposição destes padrões, sendo que esta
propagação é aberta para todo o público, atingindo
desde mulheres, homens, crianças e até idosos.
Diante disto, este projeto visou compreender o
impacto das mídias sociais sob a concepção de
beleza feminina de estudantes do terceiro ano dos
cursos de Psicologia e Moda da Unicesumar, a partir
de uma pesquisa de campo qualitativa e buscando
compreender como essas mulheres são estimuladas
por essas ideologias, onde muitas mulheres
priorizam
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alcançar este padrão, não apenas para se sentirem boas o suficiente, mas também para
se sentirem atraentes sexualmente. Durante a realização desta pesquisa foram
entrevistadas quarenta e uma universitárias, sendo que metade das estudantes
possuem entre dezenove e vinte anos. Dentre os resultados, constatou-se que 86%
dessas jovens já sentiram angústia e sofrimento em detrimento dos padrões divulgados
nas mídias sociais, onde grande parte dos padrões inclui corpo magro e escultural,
gerando comparações entre os indivíduos e deixando-os suscetíveis à editarem suas
próprias imagens para parecerem perfeitos e propagarem fotos que não retratem a
realidade que é vivenciada. O número de universitárias que alegam já terem utilizado
aplicativos para edição de fotos e após publicarem a imagem, monitoraram a
quantidade de curtidas, é alarmante. Cerca de 93% das estudantes possuem o hábito
de monitorar os likes que recebem em suas fotos após publicá-las nas redes sociais, o
que demonstra a necessidade das jovens de aparentarem a perfeição imposta pelos
padrões atuais. Quando comparamos estes padrões com a influência exercida pelos
ditos digital influencers, blogueiras ou celebridades, contata-se que 90% das
universitárias entrevistadas desejam possuir um corpo idêntico ou semelhante ao
destes influenciadores, para assim se sentirem pertencentes ao grupo e ao padrão
difundido. Desta forma, identificamos que tais padrões de beleza impostos pela mídia
causam grandes impactos psicológicos entre as jovens da atualidade, que buscam a
todo o momento se encaixarem nestes modelos estabelecidos socialmente. Diante
disso, muitas mulheres sofrem psiquicamente e fisicamente por conta desta busca
incessante pela perfeição, a partir de dietas ditas milagrosas e cirurgias estéticas que
prometem satisfazer estas necessidades, causando ainda mais sofrimento, sentimento
de inadequação e inaceitação com o próprio corpo, além de baixa auto-estima.

PALAVRAS-CHAVE: “Padrões estéticos”, “Corpo”, “Autoimagem”, “Mulher”, “Psicologia”.
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UMA LEITURA
PSICANALÍTICA DO
TRANSTORNO DE
ACUMULAÇÃO
Bruno Ricardo Oliveira Randazzo, UniFCV,

bruno_randazzo@hotmail.com
Mauricio Cardoso da Silva Junior, UniFCV,
prof_silva@unifcv.edu.br

Este trabalho tem como objetivo compreender, a
partir da psicanálise, em que consiste o Transtorno
de Acumulação, além de buscar entender suas



formas de expressão, dinâmica psíquica e métodos
de tratamento, verificando suas possíveis relações
com a neurose obsessiva e estabelecendo um
panorama sobre seu diagnóstico, etiologia,
terapêutica e possíveis encaminhamentos. Para
tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica em
artigos indexados em bases de dados, tais como
PePSIC BVS, Portal Periódicos CAPES, Scielo,
Google Acadêmico, por meio de palavras-chave
como “acumulador”, “hoarding”, “transtorno de
acumulação” e “psicanálise”. A partir dos materiais
encontrados, realizamos uma análise crítica,
selecionando aqueles artigos consonantes com os
propósitos desta pesquisa. Até o momento,
podemos dizer que o ser humano, no decorrer da
sua história de vida, cria vínculos de apego e
intimidade com objetos, sendo essas relações
reflexos dos relacionamentos interpessoais de cada
um (FONTENELLE; PRAZERES ET AL 2010, apud
STRUMPF; HARA; ROCHA, 2018). Esses vínculos
começam desde a infância e se estendem até a
velhice, onde os objetos adquirem a função de
fornecer recordações nostálgica de memórias
vividas pelo indivíduo. O Transtorno de Acumulação

(TA), por sua vez, é uma psicopatologia que é
caracterizada pela compulsão em acumular objetos
ou animais, além da dificuldade em desfazer dessas
posses e os problemas de organização e saúde
decorrentes desse comportamento disfuncional
(SCHMIDT; DELLA MÉA; WAGNER, 2014). Os
acumuladores compulsivos adquirem os objetos de
uma forma repetitiva, constroem crenças acerca
dessa acumulação por medo de se desfazerem de
seus pertences e por uma grande conexão
sentimental (MATAIX-COLS ET AL., 2010 apud
SCHMIDT; DELLA MÉA; WAGNER, 2014). Segundo o
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais - 5 a edição (DSM-V), esse tipo de
transtorno é de curso crônico e progressivo, seus
sintomas começam em torno dos 11 aos 15 anos de
idade, começam a interferir na vida do sujeito na
metade dos 20 anos e causa prejuízo clínico por
volta da metade dos 30, esse fato evidencia que a
gravidade da acumulação aumenta a cada década
da vida. Ainda de acordo com o DSM-5, Cerca de
75% dos acumuladores tem transtorno de humor ou
de ansiedade, sendo as mais comuns: transtorno
depressivo,
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transtorno de ansiedade social e transtorno de ansiedade generalizada e cerca de 20%
também tem sintomas que satisfazem os critérios para TOC. De acordo com Lima
(2011) o ego subjugado ao consumismo e a falta de autocrítica, leva o indivíduo que
sofre do transtorno de acumulação ficar à mercê do sistema capitalista e do
consumismo. Esses indivíduos têm conhecimento a respeito de seus comportamentos
acumulativos, entretanto não conseguem explicar os reais motivos para tal ação e,
para não se culpabilizar, o sujeito se defende através de dois mecanismos de defesa: a
racionalização e a projeção (LIMA, 2011). A etiologia do TA ainda é desconhecida,
entretanto existe algumas teorias que circunda a genética e o trauma. Pesquisas
indicam que existe uma herança familiar a respeito do comportamento acumulador,
entretanto os genes específicos não foram identificados (LERVOLIN ET AL., 2009 apud
SCHMIDT; DELLA MÉA; WAGNER, 2014). Além disso, os acumuladores geralmente
passam por eventos traumáticos durante o decorrer da vida, podendo dessa
experiência resultar em um apego anormal em objetos que transmitem segurança. Os



indivíduos que sofrem desse transtorno geralmente são levados aos serviços de saúde
por outros órgãos governamentais que acabam identificando o problema, o diagnóstico
é clínico, sendo realizados diversos exames a fim de descartar outras patologias
orgânicas que possam ser responsáveis pelo acúmulo de objetos. A resistência ao
tratamento é uma característica frequente nos acumuladores, cabendo aos
profissionais de psicologia experiência e tato para manejar as nuances desse
transtorno, uma vez que é preciso elaborar o luto dos objetos investidos de simbolismo
e aflição. É necessário realizar dois tipos de trabalho para com essas pessoas: o
trabalho psíquico e o trabalho objetivo (LIMA, 2011). O psíquico consiste em reviver
memórias e conversar sobre sentimentos e afeições que são investidos nos objetos,
muitas vezes esse primeiro trabalho é doloroso e com alto índices de desistência. O
trabalho objetivo é o ato de se desfazer desses objetos o que pode levar ao
esgotamento físico e mental, além de sentimos de raiva e aflição. Ainda segundo Lima
(2011), mesmo afetando cerca de 4% da população mundial, o transtorno de
acumulação é pouco estudado e explorado pelas pesquisas científicas, o que
demonstra uma certa urgência para que estudos e projetos sejam desenvolvidos a fim
de buscar melhoras referente ao manejo de pessoas que sofrem desse tipo de
transtorno.

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno de acumulação; Psicanálise; Acumuladores
compulsivos.
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VELHICE E TERRITÓRIOS,
PARA ALÉM DO
ASILAMENTO:
PROPOSIÇÕES PELA ÓTICA
DA PSICOLOGIA
AMBIENTAL
Edna Candido, UniFCV, edna9candido@gmail.com
Eduardo Chierrito-Arruda, UniFCV,
prof_chierrito@unifcv.edu.br

O acesso à dignidade humana e a promoção de
bem-estar e qualidade de vida são interesses da
psicologia no contexto da saúde. Entende-se eu tais
conceitos possibilitam a busca por uma experiência
social significativa e instiga produções acadêmicas
ao longo do ciclo de vida. Desse modo, o foco deste

projeto é voltado para saúde mental dos idosos,
sendo principalmente para aqueles que se
encontram em condições de asilamento. Observa-se
na literatura que há um crescente aumento dessa
população (idosos), sendo que as condições de
asilamento nem sempre representam contextos
amplos de saúde e de participação na vida social.
As instituições asilares, de acordo com a literatura
em saúde, possibilitam a manutenção da saúde e a
busca por cuidados, porém, os limites institucionais
e/ou filantrópicos estabelecem critérios restritos, ou
seja, suporte físico, sem muito se aterem aos
cuidados psicossociais. Esse fator pode remeter aos
modelos institucionais tradicionais em saúde,
pautados na exclusão e nas marcas de negligência
ou falta de responsabilização social diante da
velhice, algo semelhante aos cuidados em saúde
mental. Para auxiliar nesta leitura, utilizar-se-á a
psicologia ambiental como apor teórico, visto que
essa nos aponta especificidades no que diz respeito
ao lugar de pertencimento. O pertencer, estabelecer
morada e situar-se na dimensão do território são
temas que estão associados com a funcionalidade e
a identidade de lugar, visto que é comum que o
idoso tente olhar para características acolhedoras



do ambiente e buscar personaliza-las (o se sentir
em casa), e quando isso não acontece (na premissa
institucional, médica/asilar) os idosos tendem ao
isolamento, pois não veem como pertencente
daquele lugar, além de sentirem-se incapazes. Um
lugar de asilamento incapacitado pode gerar algo
diferente? Quais seriam as possíveis saídas para um
novo modelo de cuidado da saúde na velhice? Para
explorar tais perguntas, este trabalho buscará
conhecer como se dá a relação ambiental entre

vínculos abertos e territoriais frente às condições
de asilamento. Tendo como norteador a psicologia
ambiental, que consistem em: ajudar na elaboração
de ambientes acolhedores e dinâmica entre eles e,
a probabilidade do indivíduo (idoso) se relacionar
de maneira mais saudável possível. Possibilitando
um ambiente mais tranquilo e atividades que
concentra atenção voluntária são questões
propostas pela psicologia e a literatura nos
confirma seus resultados.
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Para alcançar tais respostas, considerou-se uma revisão de literatura para contribuir
com elucidações pertinentes que sejam acolhidas como possibilidades de melhoria no
trato psicossocial dos idosos asilados. Almejamos contribuir com sugestões para
políticas públicas e até mesmo para com a sociedade e profissionais da área, para que
não continue tamanha negligência que foi construída em torno da velhice e que as
condições de exclusão e isolamento sejam suportadas por outras narrativas em torno
da velhice e da saúde mental.

PALAVRAS-CHAVE: velhice, saúde, saúde mental, psicossocial, psicologia e saúde.
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RESSIGNIFICAÇÃO DO
LUTO NA VELHICE
Alison Maciel Cezar, UniFCV, alisonmcezar@gmail.com
Peterson de Pinho, UniFCV,
contatopetersonpinho@gmail.com
Mauricio Cardoso da Silva, UniFCV, prof_silva@unifcv.edu.br
Camila Cortellete Pereira da Silva, Unicesumar,
camilacortellete@hotmail.com

A velhice é o último estágio do ciclo vital no
processo de desenvolvimento humano, onde os

indivíduos pertencentes a esta faixa etária são
denominados idosos, que de acordo com padrões
estabelecidos socialmente ocorrem variavelmente
após os 60 anos de idade (BRASIL ,2013),
diferenciando-se em decorrência da sua aparência
física, funcionalidade, produtividade e exercício de
papéis sociais, conforme nos aponta Neri (2001). Se
caracterizando como uma etapa da vida que
apresenta uma série de transformações biológicas,
psicológicas e sociais, uma ressignificação da vida
e de seus propósitos diante destas mudanças se
impõem ao indivíduo idoso. Sabendo que situações
traumáticas como o abandono e a solidão podem
contribuir para o surgimento ou aumento do
sofrimento psíquico do sujeito, e que, quando não
validado e/ou tratado, pode vir a se tornar uma
psicopatologia, se faz importante perceber qual a
forma do idoso vivenciar estas perdas que lhe



colocam em um estado de luto, seja pela perda de
entes próximos ou pelo abandono de familiares,
até a percepção de finitude da própria existência.
Buscamos, então, nesta pesquisa, questionar como
então a psicanálise pode contribuir para a
compreensão deste fenômeno e como esta auxilia
na elaboração destes processos de luto e
ressignificação na velhice. Pretendemos ainda,
investigar o preparo e disponibilidade de
profissionais dessas áreas para atender o público
idoso e apoiá-lo em processos de adoecimento
psíquico resultantes de rompimentos e/ou perdas.
A busca de informações sobre este tema, sua
revisão integrativa e inferência de uma nova
significação sobre a reelaboração de luto na
velhice constituem-se, portanto, como propósito da
presente pesquisa. Para tanto, realizamos pesquisa

bibliográfica acerca da produção científica
concernente ao tema, publicizada na forma de
artigos indexados em bases de dados, tais como
PePSIC-BVS, Scielo, CAPES e Google Acadêmico.
Utilizamos, como descritores, palavras-chave como
“idoso”, “velhice”, “terceira idade” e “luto”,
combinando-as entre si para depurar os resultados
de nossa busca. Do material encontrado,
selecionamos 35 artigos que, a partir de uma
primeira análise, apresentavam discussões que se
relacionam aos propósitos desta pesquisa. A partir
desses materiais, podemos considerar que não se
fala em luto apenas quando da morte de alguém
próximo, mas também ao abordar os diversos
rompimentos e afastamentos característicos do
ciclo de vida.
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Para Freud (1917/2010) o luto é a reação à perda de uma pessoa amada ou de uma
abstração que ocupa seu lugar, onde há o investimento de libido em um objeto que
não se faz mais presente e exige que todas as conexões anteriormente estabelecidas
com este sejam retiradas, causando um desligamento de cada uma das lembranças e
sentimentos a que anteriormente se ligava. Ainda que cause um afastamento dos
hábitos normais da vida, o luto não pode ser tido por um uma patologia e, por mais
que seja vista como penosa a sensação de desprazer resultante da consumação do
trabalho do luto, este se faz importante para a liberação do eu. Podem, no entanto, ser
graves as consequências quando esta passagem for interrompida ou interdita de
alguma forma, do contrário tende a diminuir sem deixar traços de grandes mudanças.
Para que se compreenda mais profundamente este importante transcurso, é preciso
considerar as diversas variáveis individuais e contextuais, pois o luto revela-se um
processo complexo e multidimensional, envolvendo um conjunto de elementos físicos,
psicológicos e sociais. Estudiosos da área do luto (KOVACS, 2008; IRELAND, 2011;
KUBLER-ROSS, 1926; LUZ; BASTOS, 2019) têm apontado como a perda afeta nas
estruturas de significação de vida, tendo influência sobre o sistema imunológico,
doenças e morte. Falar em envelhecimento saudável significa entender que o idoso
precisa ser priorizado diante de leis que garantam seu bem estar, no tocante a
disposições de ferramentas que o auxiliam neste processo, de forma a acompanhar o
indivíduo visando sobretudo um tratamento humanizado. Esperamos contribuir para
com este campo de estudos no estabelecimento de um panorama acerca do discurso



psicanalítico acerca do luto na velhice, de suas propostas de trabalho e intervenção
clínica. Tais estudos voltados a este período do desenvolvimento podem servir de
apoio a políticas públicas, acompanhamento psicossocial, suporte clínico e, inclusive,
uma nova forma de perceber o processo de ressignificação do luto voltada a estes
indivíduos, que por vezes se encontram desamparados e entregues ao adoecimento
psíquico resultante de uma má elaboração da perda.

PALAVRAS-CHAVE: Luto; Velhice; Psicanálise.
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UMA LEITURA
SIMBÓLICO-ARQUETÍPICA
DE A DIVINA COMÉDIA
Beatriz Onofre de Souza; UniFCV, biaonofre21@gmail.com
Daniele Merlini Simão; UniFCV,
danielemerlinisimao@hotmail.com
Ericlen Rodrigues; UniFCV, ericlen@gmail.com
Gabrieli Waterkemper de Lima; UniFCV,
waterkemperg@gmail.com
Eduardo Chierrito-Arruda, UniFCV,
prof_chierrito@unifcv.edu.br

O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1875 – 1961)
foi – e ainda é nos dias de hoje – um dos
pensadores mais incompreendidos e peculiares do
meio científico. Porém, a abrangência e a
importância de seus estudos – que refletem sua
própria vida – possuem magnitude proporcional à
sua condição de incompreensível, de enigmático,
de misterioso, de hermético. Aliás, tais adjetivos
remetem quase que instantaneamente à ideia de
algo místico, e possivelmente foi esse o maior
motivo que o levou a ser alvo de concepções
equivocadas. Jung, numa época em que a ciência
era estritamente alicerçada pela visão positivista e
cartesiana (ainda mais que hoje) como forma de
aceitação e credibilidade, ultrapassou seus
paradigmas limitantes ao pensar o ser humano (e o
mundo) de forma sistêmica, integrando todo o

conhecimento humano do qual teve acesso, e isso
inclui aqueles conhecimentos rechaçados por uma
perspectiva científica mecanicista, como é o caso
da religião, da mitologia, do folclore, da arte e da
alquimia. Para Jung, tais elementos configuram a
forma do inconsciente coletivo se manifestar.
Diferente do inconsciente individual, já
anteriormente proposto por Sigmund Freud, o
inconsciente coletivo é a parte da psique que retém
e transmite a herança psicológica comum da
humanidade. Dessa forma, compreende-se que o
inconsciente não se estrutura somente a partir de
experiências pessoais do indivíduo, mas também
de projeções da psique que conectam toda a
espécie humana ao longo do tempo e do espaço.
São esses elementos que Jung nomeia de
arquétipos, os quais são expressos simbolicamente,
por exemplo: na mitologia, na religião, nos sonhos,
nas fantasias e nas artes. O período medieval (séc.
V ao séc. XV) foi, possivelmente, o momento em
que arte esteve mais conectada com a religião,
talvez até subjugada a esta. A literatura, a música,
a pintura, a escultura, o teatro, todas as vertentes
da arte tinham uma inclinação, implícita ou
explícita, para o “diálogo” com a religião. Nesse
meio destaca-se, quase como uma representação
geral deste período, a obra A Divina Comédia, do
escritor italiano Dante Alighieri (1265 – 1321). A
obra, escrita entre os anos de 1304 e 1321, se
divide em três etapas: Inferno, Purgatório e Paraíso,
onde o próprio Dante (agora como personagem)
realiza uma jornada por estes três reinos do além
morte, sendo guiado pelo mentor Virgílio (o autor
da Eneida).
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Desse modo, considerando a abundância simbólica presente na obra de Dante, que
conseguiu reunir e imortalizar toda a cosmo visão de sua época, este estudo propõe
uma análise simbólico-arquetípica do Inferno, pautando-se na Psicologia Analítica no
intento de fazer emergir aspectos do inconsciente coletivo, sob inspiração do
movimento que fez Carl Jung com as mais variadas formas de expressões humanas ao
longo da sua história. De forma mais específica, busca-se: abordar histórica e
conceitualmente a Psicologia Analítica; contextualizar histórica e conceitualmente a
obra A Divina Comédia, com enfoque no Inferno; conceituar os temas do Simbolismo e
dos Arquétipos; abordar aspectos biográficos de Carl Gustav Jung e Dante Alighieri; e
identificar, relacionar e analisar os aspectos simbólico-arquetípicos do inconsciente
coletivo nos elementos presentes na obra. Para tanto, a metodologia utilizada será a
exploratória e descritiva, uma vez que serão apresentadas interpretações dos
pesquisadores, com base numa perceptiva semiótica, sobre o tema abordado.
Espera-se que, como resultado, a obra de Dante possa ser compreendida e
interpretada sob o viés arquetípico proposto por Jung, contribuindo, sobretudo, para a
compreensão atemporal da psique humana, uma vez que, ao se falar de inconsciente
coletivo, supera-se as limitações impostas pelo espaço e pelo tempo, e aquilo que foi
remotamente expresso no período medieval equipara-se, em termos inconscientes, ao
que se vive no século presente, como é o caso proposto neste estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Analítica; Inconsciente Coletivo; Arquétipos; Símbolos; A
Divina Comédia.
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MENTAL DOS
TRABALHADORES
Isabela Lins, UniFCV, isabelablins@hotmail.com
Romeia Satie, UniFCV, romeia_satie@yahoo.com.br
Isadora de Moraes, UniFCV, isadoramb@outlook.com
Amanda Rebeca, UniFCV, rebecaamanda926@gmail.com
Waldecíria Costa, UniFCV, prof_walcosta@unifcv.edu.br

A atual situação econômica do Brasil tem levado ao
aumento das taxas de desemprego do país.
Pode-se afirmar que os problemas causados pelo
desemprego afetam diretamente a saúde mental e,
por consequente, a qualidade de vida das pessoas.
Isto posto, a questão do desemprego e seus efeitos
na saúde psíquica do trabalhador exige um olhar
mais atento da Psicologia. Pinheiro e Monteiro
(2007) destacam que para discutir o desemprego e
seus efeitos na saúde mental é necessário analisar
a centralidade, a significação e a importância que o
trabalho possui na vida das pessoas e deste modo



entender os reflexos subjetivos e o sofrimento
psíquico que o desemprego promove. Na sociedade
moderna o emprego tomou papéis que vão desde a
sobrevivência até a constituição da identidade e
inserção social, tendo estes fatores em mente é
possível entender a centralidade do trabalho e o
quão profundas são suas repercussões na vida do
individuo. Segundo Ribeiro (2007), a falta de
trabalho pode originar desordens simbólicas e
psíquicas. Além disso, a saúde física também sofre

efeitos negativos face ao desemprego, como
afirmam Murphy e Athanasou (1999, apud BARROS
e OLIVEIRA, 2009). Alguns projetos que
investigaram os efeitos do desemprego expõem
efeitos deletérios sobre a saúde mental, como
transtornos de pânico, depressão e fobia social,
além do isolamento e insegurança.

PALAVRAS-CHAVE: Desemprego; Trabalho; Saúde
Mental.
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A INVISIBILIDADE LÉSBICA
Jullie Catherine Furtado, UEM,
jullie.furtado@gmail.com
Wânia R Silva, UEM, waniasilva@yahoo.com

A atual situação econômica do Brasil tem levado ao
aumento das taxas de Esta pesquisa visa estudar,
analisar e pesquisar sobre a invisibilidade lésbica
dentro do município de Maringá – PR, dentro da
faixa etária maior de 18 anos e que tenham sua
sexualidade “assumida publicamente”. A
invisibilidade da mulher como um todo na
sociedade é um tema já recorrente dos dias atuais,
porém, até mesmo dentro do movimento feminista
e do movimento LGBT há um maior silenciamento
das mulheres que amam outras mulheres. É preciso
trazer essas mulheres a vista, entender suas dores,
suas angústias, como elas se veem diante destes
movimentos e desta dita “invisibilidade” e como
isso afeta diretamente as lésbicas e as suas reações
diante estes levantamentos. É utilizado como
método de pesquisa questionários fechados para
levantamento de dados, entrevistas
semiestruturadas, questionário com perguntas
abertas e pesquisa bibliográfica com referências
principalmente em artigos científicos e o website

QG Feminista. É perpassada por fragmentos de
entrevista como ““Não se fala sobre lésbicas.
Notícias, sobre violência, saúde, não se fala. O que
se fala? Sempre duas amigas, nunca um casal” e
“"Eu tinha medo de falar: "sim, eu sou lésbica”. Eu
falava: "eu sou gay". Na minha cabeça, era uma
palavra menos pesada [...] E se eu falar que eu sou
lésbica e as pessoas duvidarem de mim? [...] é
como se eu ficasse num limbo. Eu sabia o que era,
mas tinha medo de falar. É uma palavra [lésbica]
que assusta” que demonstram o quão emblemático
são as violências verbais e físicas sofridas por
mulheres lésbicas (que são geradas devido a
lesbofobia) e retratam as problemáticas que sofrem
ao romperem com ideologias construídas
socialmente. A invisibilidade lésbica está
intrinsicamente ligada ao machismo, as questões
de gênero e uma sociedade patriarcal e
heteronormativa. Desde os tempos mais remotos,
quando foi se construindo a noção de propriedade
privada, foi necessária uma estrutura social que a
sustentasse, um mecanismo para acumula-la e
sucede-la através de laços consanguíneos, onde
uma relação homossexual não era mais produtiva,
começando a serem consideradas impuras por não
servirem para a reprodução. O patriarcado se
apresenta como um sistema ideológico e estrutural,
caracterizado pela interligação de opressões de
classe, de raça, de gênero. As sexualidades são
parte de um debate político que influencia a
estruturação das hierarquias sociais. Ao longo da
história, as sexualidades foram e ainda são objetos
de disputa, meios de controle, de violência;
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considerando a sexualidade no âmbito da cultura, não existe uma sexualidade natural
nem um meio de se praticar a sexualidade mais natural do que outro, existindo
construções sociais e históricas dela que implicam em formas de poder e dominação.
Desta forma, a experiência de mulheres lésbicas seriam diferentes pelas
especificidades associadas ao machismo e ao heterossexismo, bem como devido aos
estereótipos que são construídos em torno delas, que pode ser visto no fragmento de
entrevista “Vemos pessoas reforçando estereótipos sem a consciência da nocividade
para as mulheres e principalmente mulheres lésbicas, que têm sua identidade
duplamente apagada. Segundo estes pensamentos e discursos absurdos, a mulher que
rejeita feminilidade não é mulher; consequentemente, lésbica masculinizada não é
lésbica e sim uma tentativa frustrada de ser um macho heterossexual” diz a
entrevistada “A gente sofre, além da homofobia em questão da orientação sexual, o
machismo, toda a pressão que a sociedade coloca em cima da gente. ” A invisibilidade
lésbica, de fato, é, segundo a Revista Fórum, uma violência silenciosa, é a negação da
possibilidade de existência tanto num plano real quanto simbólico, as demandas e as
violações sofridas pelas lésbicas são tratadas como inexistentes. Esse silenciamento
passa por várias esferas: da violência sofrida cotidianamente à negação simbólica da
relação sexual-afetiva entre mulheres (como por exemplo indagações do cunho “como
se dá o sexo lésbico?”, a falta de políticas públicas de saúde para o sexo lésbico, etc). A
opressão como forma de “invisibilização” traduz uma recusa à existência legítima. É
possível perceber que há um estigma nas mulheres homossexuais sendo elas
consideradas como fora do padrão heteronormativo socialmente estabelecido, também
colocando em evidência o fato de lésbicas serem comumente associadas a um
fetichismo, como objeto de desejo masculino, ou como alguém que não teve contato
com algum homem, ao exemplo de que “não teria encontrado ainda o homem certo”. E
isso pode ocorrer tanto de forma explícita quanto mais sutil, por ser algo
institucionalizado, levando que em diversas situações, as lésbicas passem por situações
de violência e discriminação sem nem ao menos questiona-las. Diante desse quadro, se
mostra importante uma discussão crítica tanto em âmbito social quanto acadêmico
acerca destas situações visando real inclusão e validação das mulheres lésbicas dentro
da sociedade, necessitando uma reflexão sobre os padrões socialmente valorizados e
impostos, para tentar promover um ambiente igualitário e saudável.

PALAVRAS-CHAVE: invisibilidade; lésbicas; patriarcado; LGBT; opressão.
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A FUSÃO DA MÚSICA
AFRO-BRASILEIRA COM O
HEAVY METAL NO BRASIL

Ericlen Rodrigues, UniFCV, ericlen@gmail.com

A influência africana no processo de formação da
cultura afro-brasileira começou a se estruturar
partir do tráfico negreiro, quando milhões de
africanos foram tirados à força de seu local de
origem e transportados para o Brasil unicamente
com o intuito de exercer o trabalho compulsório.
Embora o escravo africano fosse elemento de
extrema importância no âmbito econômico do
período colonial, sua contribuição foi muito além
desse campo. O povo africano trouxe consigo suas
culturas de origens e aqui souberam reviver e
recriar novas práticas culturais, tanto entrando em
contato com outras culturas – a indígena e a
europeia – quanto quando criavam artifícios que
permitissem expressar seus costumes mais
discretamente, visto a rejeição por parte dos
europeus. A cultura e os costumes africanos –
assim como a indígena e a europeia –
influenciaram plenamente o que hoje se
estabeleceu como a identidade brasileira. Por
exemplo, a capoeira: inicialmente desenvolvida
para ser uma defesa, era ensinada aos negros

cativos por escravos que eram capturados e
voltavam aos engenhos. Os movimentos de luta
foram adaptados às cantorias africanas e ficaram
mais parecidos com uma dança, permitindo assim
que treinassem nos engenhos sem levantar
suspeitas dos capatazes. No âmbito da religião
também há muita influência. Na época da
escravidão, os negros trazidos da África eram
batizados e obrigados a seguir o catolicismo. No
entanto, a conversão não tinha efeito prático e as
religiões de origem africana continuaram a ser
praticadas secretamente em espaços afastados nas
florestas e quilombos. As religiões afro-brasileiras
constituem um fenômeno relativamente recente na
história religiosa do Brasil. O Candomblé, a mais
tradicional e africana dessas religiões, se originou
no Nordeste. Com raízes africanas e incorporando o
espiritismo, a Umbanda também se popularizou
entre os brasileiros. Agrupando práticas de vários
credos, entre eles o catolicismo, a Umbanda
originou-se no Rio de Janeiro, no início do século
XX. A contribuição africana também se sobressai na
culinária brasileira, a exemplos de pratos como:
vatapá, acarajé, sarapatel, baba de moça, cocada e
bala de coco. Porém, em termos de popularidade
nenhum outro prato se iguala à feijoada. Originada
das senzalas, era feita das sobras de carnes que os
senhores de engenhos dispensavam. Originada das
senzalas, era feita das sobras de carnes que os
senhores de engenhos dispensavam. Os escravos,
ao misturar as orelhas, pés e outras partes dos
porcos ao feijão preto e cozinhar em um grande
caldeirão, deram origem a um dos pratos mais
saborosos, conhecidos e degustados da culinária
nacional.
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No que tange à música a cultura africana influenciou, com seus ritmos sincopados e



sustentados pelas percussões, o surgimento do samba. O estilo hoje é o cartão-postal
musical do país e está envolvido na maioria das ações culturais da atualidade. Gerou
também diversos subgêneros e dita o ritmo da maior festa popular brasileira, o
Carnaval. Não obstante, a influência dos ritmos e temáticas afro-brasileiras hoje se
encontra inserida em campos considerados inusitados pela maior parcela dos próprios
brasileiros. É o caso do Heavy Metal nacional. O Heavy Metal é um estilo musical de
origem europeia surgido no final da década 60 e início da década de 70. Em meados
da década de 90 algumas bandas brasileiras, a exemplo do Sepultura, Angra e Soulfly,
começaram a introduzir ritmos, instrumentos e temáticas afrodescendentes ao som
característico do Heavy Metal, criando uma sonoridade bastante peculiar. O presente
estudo busca discutir, elucidar e apresentar justamente essa singular sonoridade. Para
tanto, serão abordados e conceituados a musicalidade afro-brasileira e o Heavy Metal,
bem como serão mencionadas e analisadas as bandas precursoras dessa identidade
musical no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Brasil; Cultura; Música; Afro-brasileiro; Heavy Metal.
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