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RESUMOS APRESENTADOS EM ORDEM ALFABÉTICA (TÍTULO DO 

TRABALHO) 

 

A DIFERENÇA ENTRE GÊNEROS NOS NÍVEIS DE AUTOCOMPAIXÃO E 

AUTOCRITICISMO EM ADOLESCENTES Bolivar Cibils Filho*; Déborah 

Brandão de Souza**; Juliana da Rosa Pureza**; Carolina Saraiva de Macedo Lisboa** 

(Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre - RS) 

Introdução: A adolescência é um período de crise do desenvolvimento humano, 
caracterizado por um processo contínuo de autoavaliação e comparação social, onde o 
adolescente torna-se intensamente autocrítico e vulnerável ao estresse psicológico e a 
transtornos mentais como a depressão e a ansiedade. A autocompaixão refere-se à adoção 
de uma postura compreensiva não avaliativa com o próprio sofrimento e vulnerabilidade, 
e é considerada um fator protetivo na adolescência. Já o autocriticismo consiste em uma 
postura rígida e punitiva frente ao sofrimento e as falhas. A autocompaixão e o 
autocriticismo são constituídos por 6 elementos interligados e que interagem 
reciprocamente: Auto-gentileza, Autocrítica e Humanidade Comum (elementos da 
autocompaixão) e Autocrítica, Isolamento e Sobreidentificação (elementos do 
autocriticismo). Estudos sugerem que mulheres são menos autocompassivas e mais 
autocríticas que homens. Entretanto, a autocompaixão tem sido pouco estudada na 
adolescência, principalmente quando relacionada às diferenças entre gêneros. Objetivo: 
Este estudo tem como objetivo investigar se existem diferenças nos níveis de 
autocompaixão em adolescentes de ambos os sexos. Método: Este estudo possui um 
delineamento quantitativo, transversal, descritivo e comparativo, e faz parte de um projeto 
maior em andamento intitulado “Relações entre Autocompaixão, Bullying e Clima 
Escolar na Adolescência”. A amostra foi composta por 288 adolescentes com idades 
variando entre 11 e 20 anos (M = 14,3, DP = 1,7), sendo 53,8% do sexo feminino, 
provenientes de escolas públicas da região de Gramado e Porto Alegre, que frequentavam 
o Ensino Fundamental (76,7%) e Ensino Médio (23,3%). As variáveis foram mensuradas 
através da Escala de Autocompaixão (SCS-A) – Versão para adolescentes. Foram 
realizadas análises descritivas e análises comparativas através do teste t para amostras 
independentes. Foi considerado o nível de significância p<0,05. Resultados: Foram 
encontradas diferenças significativas entre os sexos em relação aos componentes do 
autocriticismo, sendo que as meninas apresentaram níveis significativamente maiores de 
Autocriticismo (t=-3,784; p<0,001), Isolamento (t=-3,549; p<0,001) e Sobreidentificação 
(t=-5,017; p<0,001). Ainda foram encontradas diferenças na humanidade comum (t=-
2,549; p=0,001), em que as meninas apresentaram índices significativamente maiores do 
que os meninos. Discussão: Estes dados corroboram com a literatura sobre o tema, 
indicando que adolescentes do sexo feminino são menos autocompassivas e mais 



 
 

autocríticas que os adolescentes do sexo masculino. Tais serão discutidos a luz de estudos 
sobre gênero, com o intuito de uma maior compreensão dos fenômenos associados à 
Autocompaixão e o Autocriticismo em adolescentes brasileiros de ambos os sexos.  

Fontes de Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior – 

CAPES  

Palavras-chave: Autocompaixão; Adolescência; Gênero; Terapia Focada na Compaixão. 

Área Temática: Terapias de Terceira Onda 

 

______________________________________________________________________ 

 

A RELAÇÃO ENTRE A AUTOCOMPAIXÃO E A SEGURANÇA SOCIAL EM 

ADOLESCENTES – Bolivar Cibils Filho*; Déborah Brandão de Souza**; Juliana da 

Rosa Pureza**; Daniele Lindern**; Carolina Saraiva de Macedo Lisboa** (Programa 

de Pós-Graduação em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul – RS) 

 

 

Introdução: A autocompaixão consiste em uma postura aberta e autodirigida, calorosa, 

não-avaliativa, frente a experiências de fracassos e sofrimento, e envolve a interação de 

três componentes bipolares: a autobondade, compreendida como uma postura calorosa e 

compreensiva consigo ao invés de postura rígida e autocrítica; a humanidade comum, que 

é a capacidade de estabelecer conexões interpessoais, ao contrário de isolar-se ou sentir-

se único frente a falhas e defeitos; e o mindfulness, que envolve a compreensão dos 

eventos internos como algo transitório e contextual, ao invés de uma identificação 

excessiva com pensamentos e emoções. Dentre as mudanças previstas na adolescência, 

destaca-se a comparação social e a autoavaliação como processos comuns e contínuos 

desta fase. Nesse sentido, a segurança social, que consiste na percepção sobre as pessoas 

do seu mundo social como fontes de segurança, afetividade e aceitação pode contribuir 

para que o adolescente administre problemas de forma mais eficaz. Objetivo: Este estudo 

tem como objetivo verificar a relação entre a autocompaixão e a segurança social em 

adolescentes. Método: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, descritivo e 

correlacional, e faz parte de um projeto maior em andamento intitulado “Relações entre 

Autocompaixão, Bullying e Clima Escolar na Adolescência”. A amostra foi composta de 

288 adolescentes, com idades entre 11 e 18 anos (M = 14,3, DP = 1,7), sendo 53,8% do 



 
 

sexo feminino, provenientes de escolas públicas da região de Gramado e Porto Alegre, 

que freqüentavam o Ensino Fundamental (76,7%) e Ensino Médio (23,3%). Os 

participantes responderam aos seguintes instrumentos: Questionário de Dados 

Sociodemográficos; Escala de Autocompaixão – Versão para adolescentes; Escala de 

Proximidade e Ligação com os Outros – Versão para adolescentes. Foram realizadas 

análises descritivas e de correlação de Pearson, e foi considerado o nível de significância 

p<0,05. Resultados: Foram encontradas correlações significativas e positivas entre a 

segurança social e as subescalas de autocompaixão, indicando que quanto maior a 

segurança social, maiores são os níveis de autobondade (r=0,398; p<0,01), humanidade 

comum (r=0,295; p<0,01) e mindfulness (r=0,287; p<0,01). Ainda, correlações negativas 

e significativas foram observadas entre a segurança social e as subescalas de 

autocriticismo (r=-0,184; p=0,02) e isolamento (r=-0,191; p=0,01). Discussão: A 

autocompaixão parece estar associada às experiências de relacionamento entre pares, 

mais especificadamente, a segurança social. A percepção de apoio e conexão nos 

relacionamentos sociais pode contribuir para que os adolescentes se sintam seguros com 

os outros, e também experimente sentimentos de calor, aceitação, e compaixão para 

consigo mesmo e para com os outros.  

Fontes de Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior – 

CAPES     

Palavras-chave: Autocompaixão; Segurança Social; Adolescência; Terapia Focada na 

Compaixão. 

Área Temática: Terapias de Terceira Onda 

 

____________________________________________________________________ 

 

ANSIEDADE NA INFÂNCIA: ESTUDO DE CASO NA TERAPIA DE 

RECICLAGEM INFANTIL - Marina Heinen**, Camila Bosse Paiva**, Victoria 

Deluca*, Karine Ranzi Valentim De Souza* e Margareth da Silva Oliveira (Programa de 

Pós-Graduação de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre – RS).  

Introdução: Muitos transtornos psiquiátricos têm seu início na infância ou adolescência. 

Dentre os transtornos mentais mais prevalentes no público infanto-juvenil estão a 



 
 

ansiedade e a depressão e, quando não tratados, associam-se com maiores taxas de 

problemas psiquiátricos no desenvolvimento posterior. O desenvolvimento de programas 

de prevenção e tratamento de situações de sofrimento podem ser considerados 

importantes, pois visam reduzir sintomatologia e melhorar estratégias emocionais, sociais 

e cognitivas. A Terapia de Reciclagem Infantil (TRI) surge visando atender a necessidade 

de atenção aos tratamentos precoces. O Protocolo TRI foi desenvolvido com o objetivo 

de adaptar e inovar no modelo cognitivo e comportamental de ansiedade e depressão na 

infância e pré-adolescência, através de adequação de técnicas e linguagem da Terapia 

Cognitivo Comportamental (TCC) tradicional. Além de representar o título do protocolo, 

T.R.I forma um acrônimo que integra os componentes básicos das TCC’s (Emoção-

Pensamento-Comportamento): “T”- Trabalhe suas emoções, “R”- Recicle seus 

pensamentos e “I”- Inove seus comportamentos. Objetivos: Este projeto é um recorte de 

uma pesquisa maior. O estudo tem como objetivo apresentar a Terapia de Reciclagem 

Infantil demonstrando os resultados de uma participante de 9 anos, do 4º ano do Ensino 

Fundamental que foi atendida com a utilização do protocolo. Método: Para isso, 

comparou-se a sintomatologia depressiva e/ou ansiosa pré e pós intervenção, bem como 

no final de cada uma das três etapas da T.R.I. e após um mês do termino do tratamento, 

totalizando 5 avaliações. Para a avaliação, foram utilizados os instrumentos Children’s 

Depression Inventory (CDI) com ponto de corte de 14 para meninos e 16 para meninas e 

Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED), tendo ponto de corte 

de 37 para ambos os sexos.  Resultados: A participante ingressou na pesquisa por 

apresentar medidas consideradas clínicas pelo instrumento que avalia a sintomatologia 

ansiosa. Após análises dos dados, percebeu-se que ao longo da aplicação do protocolo, a 

criança apresentou um padrão de redução de ambas sintomatologias, depressiva medido 

pelo CDI (10) e ansiosa medido pelo SCARED (43). No final do protocolo, a participante 

encontrava-se com medidas consideradas não clínicas pelos instrumentos CDI (2) e 

SCARED (10). Discussão: Nesse caso, percebe-se que a Terapia de Reciclagem Infantil 

pôde ser um bom recurso terapêutico utilizado como instrumento para a redução e manejo 

de sintomatologia.  

Fontes de apoio financeiro: 

Bolsa de Iniciação científica CNPQ – PIBIC; 

Bolsa de Iniciação científica FAPERGS – PROBITI. 

Palavras-chave: 

Ansiedade; Depressão; Infância. 



 
 

Eixo temático: 

Terapia Cognitiva e Estratégias terapêuticas. 

 

______________________________________________________________________

_ 

 

DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERVENÇÃO EM GRUPO PARA 

ADOLESCENTES A PARTIR DA TERAPIA DO ESQUEMA - Fernanda Garcia 

Secco* (Universidade Feevale – Novo Hamburgo/RS), Juliana da Rosa Pureza** 

(Orientadora - Universidade Feevale – Novo Hamburgo/RS). 

 

Introdução: A Terapia do Esquema (TE) trouxe avanços quanto a estruturação da 

personalidade, enfatizando as experiências infantis e a importância da relação com os 

cuidadores. Nesse sentido, a adolescência é uma das fases do ciclo vital que é considerada 

decisiva no desenvolvimento do indivíduo. Objetivo: O objetivo deste trabalho é 

desenvolver uma intervenção grupal para adolescentes a partir da TE. Método: A 

pesquisa ocorreu em cinco etapas, sendo elas: 1) revisão de literatura, com foco na 

identificação de intervenções grupais em TE; 2) brainstorm com autores brasileiros com 

especialidade na TE com crianças e adolescentes; 3) construção da proposta inicial de 

intervenção; 4) análise da intervenção por juízes especialistas em TE através do Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC); 5) modificações da proposta de intervenção com base na 

análise dos juízes. Resultados: Quanto aos resultados obtidos, destacam-se a escassez de 

estudos voltados para intervenções grupais em TE, principalmente focadas no público 

adolescente. Discute-se conceitos como psicoeducação, técnicas de mudança 

comportamental, utilização de role-plays e estratégias de reparentalização limitada. Na 

etapa de brainstorm foram reforçados a necessidade de adaptação de aspectos da 

intervenção como, adequação para o público jovem, encontros voltados para trabalhar 

habilidades sociais e a importância do trabalho com os modos. Quanto à análise dos 

juízes, a proposta apresentou significância de 0,95, tendo sido considerada representativa. 

Nesta etapa também foi apontado necessidade de cautela no trabalho com os modos, 

exigindo postura acolhedora e cuidadosa. Discussão: O conjunto desses resultados indica 

que a TE está em expansão, sendo crescentes estudos voltados para intervenções grupais 

nesta área. O aumento no número de estudos nesta temática pode favorecer a criação de 

programas preventivos, auxiliar no entendimento das necessidades típicas da 



 
 

adolescência, reduzir conflitos familiares, potencializar as interações sociais e promover 

habilidades de vida mais saudáveis. Considera-se como limitações deste estudo o fato de 

as etapas de brainstorm e avaliação dos juízes serem restritas ao contexto nacional, a 

impossibilidade de realização de um estudo piloto para avaliação da efetividade da 

intervenção e devido ao público-alvo da intervenção não apresentar nenhuma 

psicopatologia, o que pode ser uma variável interveniente na avaliação da efetividade da 

intervenção se aplicada a populações que apresentem algum diagnóstico. 

 

Este trabalho não possui financiamento. Resumo oriundo do trabalho de conclusão de 
curso para obtenção do grau de Bacharel em Psicologia.   

Palavras-chave: Terapia do Esquema. Adolescente. Intervenção. Área temática: 
Intervenções em grupos.   

_____________________________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO SEXUAL SOB A PERSPECTIVA ADOLESCENTE Milene Fontana 

Furlanetto**; Angela Marin (Núcleo de Estudos sobre Família e Instituições 

Educacionais e Sociais, Programa de Pós-graduação em Psicologia, Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS). 

 

Introdução: A educação sexual consiste na prática formal ou informal de construir 

conhecimento sobre a sexualidade. Na adolescência este tema ganha especial visibilidade 

devido à maior vulnerabilidade a comportamentos sexuais de risco. Objetivo: 

Compreender a percepção de adolescentes sobre a educação sexual que recebem da 

família e da escola, considerados dois importantes sistemas de desenvolvimento. 

Método: Trata-se de um estudo de delineamento exploratório sequencial, de corte 

transversal e abordagem mista, que faz parte de uma pesquisa maior que visa identificar 

comportamentos sexuais de risco e associá-los a características individuais e contextuais. 

Até o presente momento, a amostra está constituída por 159 adolescentes, de 11 a 18 anos 

(M = 13,76; SD = 1,54), matriculados em escolas públicas de Porto Alegre e São 

Leopoldo, os quais responderam a um Questionário de Dados Sociodemográficos e 

Comportamentos sexuais. Destes, oito também participaram de um Grupo Focal. 

Resultados: Análises descritivas preliminares apontaram que 29,67% (n = 46; 27 

meninas e 19 meninos) dos adolescentes já haviam iniciado sua vida sexual quando 



 
 

tinham, em média, 13,77 anos (SD = 1,48). O conhecimento sobre sexo e sexualidade foi 

avaliado como médio a muito baixo por 52,8% dos adolescentes, sendo que 58,9% deles 

indicaram que as informações que recebiam da família eram igualmente medianas a fracas 

no sentido de esclarecer suas dúvidas, assim como 74,1% das informações que obtinham 

na escola. Contudo, salientaram que as informações recebidas na família (70,2%) e na 

escola (53,2%) ajudavam a pensar ou agir de forma diferente em relação a sua 

sexualidade. Além disso, 77,1% deles sinalizaram que gostariam de ter mais atividades 

sobre educação sexual na escola, mas preferiam esclarecer suas dúvidas com profissionais 

externos (57,4%). Para análise temática, dois temas emergiram para discussão: 1) 

informações sobre sexo e sexualidade e 2) sexismo e homofobia na escola. Constatou-se 

que o foco das informações recebidas era a prevenção de riscos, especialmente de 

doenças, sem considerar a subjetividade e experiência dos envolvidos. Particularmente, a 

escola foi apontada como um ambiente discriminatório, amparado em normas culturais 

heteronormativas, no qual a expressão da sexualidade é reprimida. Discussão: Em 

conjunto, os dados revelaram que a transmissão de informação sem contextualização 

dificulta que os adolescentes pensem criticamente sobre os riscos a que se expõem e que 

acessem família e escola como apoio quando necessário. Ações que visem a educação 

sexual se fazem necessárias, podendo a psicologia atuar nesta direção em contexto clínico 

e institucional. 

Fontes de apoio financeiros: FAPERGS 

Palavras-chave: Educação sexual; adolescência; sexualidade. 

Eixo temático: Contexto Escolar 

 

______________________________________________________________________

____ 

 

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR - Alaya Caldas 

da Silva, Artur Marques Strey**, Carolina Maiato de Lima**, Marina Westhelle 

Müller**, Vivian Pinto Vaz, Victoria Deluca* (Porto Alegre, RS). 

 

Introdução: Calcula-se que 7,3% das crianças de 5 a 10 anos e 10,1% dos adolescentes 

de 10 a 15 anos possuem algum transtorno mental. Através dessas estatísticas 

encontradas, é evidente a necessidade da implementação de programas de prevenção e 



 
 

promoção de saúde mental. Atualmente, a assistência à saúde tem se voltado cada vez 

mais para esses âmbitos, contexto no qual pode-se destacar as escolas como núcleos de 

disseminação de saúde. Por ser um complexo cenário de interação humana, o ambiente 

escolar favorece o desenvolvimento das competências socioemocionais, que são 

habilidades e comportamentos que possibilitam um funcionamento adaptativo e o 

ajustamento psicológico, além de ter impacto no bem-estar ao longo de toda a vida. São 

habilidades que auxiliam a pessoa a lidar consigo mesma, a relacionar-se com os outros 

e a executar tarefas de maneira competente e ética. Portanto, a educação socioemocional 

é uma forma de educação integral que aborda a criança não apenas no seu aspecto 

cognitivo, mas principalmente no emocional, contribuindo para um melhor rendimento 

escolar e diminuindo a probabilidade de transtornos mentais na adolescência e na vida 

adulta. Objetivos: O objetivo do presente trabalho é apresentar estratégias utilizadas em 

intervenções em sala de aula para desenvolver as competências socioemocionais de 

alunos de 4 a 10 anos em uma escola particular de Porto Alegre. Método: A partir de 

pesquisas realizadas em livros, do contato com profissionais que trabalham com a 

temática e de buscas de artigos científicos, foram elaborados e/ou adaptados, pelos 

estagiários de psicologia que atuaram na escola, técnicas e instrumentos tais como 

Baralho das Emoções, teatros, jogos, filmes, desenhos entre outros. Após este 

levantamento, estas técnicas foram aplicadas em turmas de nível A até 5° ano do ensino 

fundamental. Resultados: Pôde-se perceber que, após a psicoeducação da temática, 

exercícios de empatia e o treinamento do reconhecimento de emoções, os alunos tiveram 

uma maior facilidade em identificá-las em si mesmos e nos colegas. Discussão: 

Observou-se que estas estratégias possibilitaram a aprendizagem dos conceitos 

trabalhados, tendo em vista que, após os primeiros encontros, foi possível observar a 

utilização destas temáticas por parte dos alunos no cotidiano escolar, indicando uma 

melhoria na capacidade de resolução de conflitos. 

 

Palavras chave: Educação Socioemocional; Contexto Escolar; Estratégias. 

Área temática: Contextos Escolares. 

______________________________________________________________________
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ESQUEMAS INICIAIS DESADAPTATIVOS DE MÃES/CUIDADORAS DE 

CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR E A RELAÇÃO COM INDICADORES DE 

SAÚDE MENTAL DE SEUS FILHOS 

 

Graziela Gomes Raimundo* (Estudante de Psicologia, Universidade Feevale, Novo 

Hamburgo/RS). 

Caroline de Oliveira Cardoso (Prof.ª Dra. do Curso de Psicologia da Universidade 

Feevale, Novo Hamburgo/RS). 

 

Introdução: Configurando-se como primeiro núcleo social da criança, os pais exercem 

uma forte influência no processo de desenvolvimento social, cognitivo e psicológico da 

mesma, sendo que esta relação constitui-se como a base de referência para todas as outras, 

afinal estes são os responsáveis pela transmissão das primeiras informações e 

interpretações sobre o mundo (Salvador & Weber, 2005). Nesse sentido, o presente 

trabalho tem como tema central a investigação da associação entre os esquemas iniciais 

desadaptativos (EIDs) de mães/cuidadoras de crianças do ensino fundamental, e os 

problemas gerais de saúde mental de seus filhos. O estudo toma como base a Terapia do 

Esquema e sustenta-se no pressuposto de que a personalidade das mães/cuidadoras possa 

ter relação com a saúde mental infantil. Frente a isso, o objetivo geral desse trabalho foi 

caracterizar os problemas de saúde mental de crianças e os Esquemas Iniciais 

Desadaptativos (EIDs) de suas mães/cuidadoras, buscando verificar se há correlação entre 

eles. Método: Para responder essa questão, a amostra da pesquisa foi composta por 110 

mães/cuidadoras de crianças na faixa etária entre 6 e 11 anos, estudantes do Ensino 

Fundamental. Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Feevale. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), as mães/cuidadoras responderam ao questionário sociodemográfico, 

além do Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) e o Questionário de 

Esquemas de Young (YSQ-S3). Após a coleta, os dados foram analisados através do 

sistema SPSS. Foram realizadas análises descritivas e análises de correlação de Pearson. 

Resultados: Os resultados obtidos indicaram que houve correlação significativa positiva, 

com intensidade baixa a moderada, entre os 18 esquemas do YSQ-S3 com as subescalas 

do SDQ, ou seja, quanto mais elevados forem os esquemas presentes nas 

mães/cuidadoras, mais as crianças apresentam indicadores de problemas de saúde mental. 

Da mesma maneira, os resultados mostraram que a escala Pró-social do SDQ não 



 
 

apresentou correlação significativa com os esquemas das mães/cuidadoras. Discussão: 

Dessa maneira, a partir deste estudo foi possível observar que, além de outros fatores, a 

personalidade das mães/cuidadoras também está, de alguma forma, relacionada aos 

problemas de saúde mental infantil. Portanto, ações que visem promover um espaço para 

as mães/cuidadoras onde seja possível orientá-las a respeito dos seus EIDs seriam 

relevantes para promover a saúde mental das crianças, além de que os resultados desta 

pesquisa são de suma importância para o embasamento de ações preventivas e 

remediativas, visando à saúde mental infantil. 

 

Palavras-chave: Terapia do esquema. Saúde Mental. Personalidade. 

 

Área temática: Treinamento Parental e Contextos Familiares. 

 
______________________________________________________________________ 

 

INFLUÊNCIA DA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA VISÃO DOS 
ADOLESCENTES - Alaya Caldas da Silva, Júlia de Freitas Beck**, Pâmela Dani de 
Souza, Victoria Deluca* (Porto Alegre, RS). 
 

Introdução: Orientação Profissional (OP) é um processo planejado que auxilia 

indivíduos a explorarem suas características e a conscientizarem-se sobre a realidade 

profissional de seu contexto. Em uma fase de inseguranças típicas, adolescentes precisam 

fazer escolhas importantes relacionadas ao futuro. Ao visualizar um projeto de vida, 

aumentam as possibilidades de decidirem assertivamente. Objetivos: O estudo visa 

comparar a situação de escolha profissional na qual vestibulandos se encontram antes e 

depois de passarem pela OP. Como objetivo específico, explora-se o quanto a OP 

colaborou em aspectos como autoconhecimento, conhecimento da realidade e manejo da 

ansiedade. Método: Trata-se de um estudo de levantamento, longitudinal e quantitativo. 

Foram levantados dados de 14 adolescentes que buscaram atendimento de Orientação 

Profissional nos anos de 2014 a 2016. Foi aplicado um questionário elaborado pela 

psicóloga responsável no primeiro e no último dia do processo, no qual os participantes 

assinalavam sua situação quanto à escolha de um curso. Foram comparados os resultados 

pré e pós intervenção, com intervalo de aproximadamente 2 meses. Em uma escala tipo 

Likert de 5 pontos respondida ao final da OP, os adolescentes assinalavam o quanto a OP 



 
 

os havia ajudado em variados aspectos, sendo 0 “insignificante” e 5 “ajudou bastante”. 

Resultados: Antes da OP, 85,7% dos adolescentes não tinham um curso definido. Após 

o processo, 78,5% finalizaram com uma escolha, os demais concluíram a atividade 

indecisos entre dois ou três cursos. As opções “em dúvida entre várias profissões” ou “não 

tenho ideia do que escolher” não foram assinaladas na reaplicação do questionário. Nas 

17 afirmativas avaliadas na escala Likert, 13 obtiveram pontuação maior que 3,5, sendo 

seis opções com média acima de 4, considerando que a OP ajudou bastante “a 

compartilhar o que estava sentindo sobre a escolha”, “a conhecer como você costuma 

escolher algo”, “a conhecer cursos universitários”, “a compreender melhor o que seja se 

tornar um profissional”, “a saber mais sobre você mesmo” e “a saber mais sobre seus 

interesses”. Discussão: Pôde-se constatar que a OP contribuiu para a escolha de um curso. 

Também colaborou para que os participantes tivessem contato com dados da realidade 

acadêmica/profissional, considerassem um projeto de vida e pudessem expressar o que 

pensavam e como se sentiam neste momento da vida, além de despertar 

autoconhecimento. Observou-se que os itens relativos a como lidar com as emoções deste 

período não se destacaram, indicando que a OP se difere de um processo de psicoterapia. 

Palavras-chave: Orientação profissional; escolha profissional; adolescência. 

Área temática: Contextos Escolares 

______________________________________________________________________

_____ 

 

INTERFACE ENTRE CONTOS DE FADAS E TERAPIA DO ESQUEMA Marina 

Araujo Camelo, Raquel Melo Boff (Departamento de Pós-Graduação da Universidade de 

Caxias do Sul, Caxias do Sul –RS) 

 

Introdução: O presente trabalho apresenta uma possibilidade de análise dos esquemas 

desadaptativos dos personagens principais de cinco contos de fadas clássicos. Os 

referenciais utilizados foram os contos de fadas clássicos e a Terapia do Esquema 

proposta por Jeffrey Young (2008). Objetivo: O objetivo do estudo foi descrever como 

os personagens principais das histórias desenvolveram esquemas iniciais desadaptativos, 

por meio das relações familiares. Nesse trabalho, o método investigativo foi a análise de 

artefato. Esses, foram cinco contos de fadas cujos autores são Hans Christian Anderson, 



 
 

Jacob and Wilhelm Grimm, Carlo Collodi, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, e 

Charles Perrault. Resultados: Os resultados foram organizados por domínios. No 

domínio Desconexão e Rejeição: O patinho feio, no domínio Autonomia e Competência 

Prejudicados: Rapunzel, no domínio Limites prejudicados: Pinóquio, no domínio 

Direcionamento para o Outro: A Bela e a Fera e no domínio Supervigilância e Inibição: 

Cinderela. Método: Procedeu-se a análise em termos gerais de como o Esquema Inicial 

Desadaptativo de cada personagem se forma, como eles interagem em suas relações, quais 

são seus padrões de enfrentamento, e quais são as necessidades emocionais básicas não 

atendidas. Discussão: O trabalho com os contos de fadas, por meio da ótica da Terapia 

do Esquema, permitiu a compreensão aprofundada dos domínios esquemáticos, bem 

como inclui a possibilidade de utilização dessas histórias para psicoeducar os pacientes 

acerca desses. O presente estudo foi apresentado para a obtenção do título de pós-

gradução em Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais da Primeira à terapia da Geração 

pela Universidade de Caxias do Sul-RS. 

Palavras-chave: contos de fadas, Terapia do esquema, psicoeducação. 

Área temática: Terapias de Terceira Onda 

 

______________________________________________________________________
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO BULLYING NO CONTEXTO 
ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA - Alaya Caldas da Silva, Débora Callegari 
Hertzog**, Débora Ruschel Morey**, Júlia de Freitas Beck** (Porto Alegre, RS). 

 

Introdução: O bullying é caracterizado por atos sistemáticos de violência, em um 
contexto no qual existe uma relação desigual de poder entre duas partes. O alvo do 
bullying é escolhido sem razão aparente, sendo comumente uma pessoa que é vista pelo 
grupo como diferente dos demais, seja por questões físicas, comportamentais ou 
emocionais. É um fenômeno frequente nas escolas e seu debate é de grande importância, 
visto que é um tipo de violência especialmente danoso a todos que participam dela, 
independentemente do papel que desempenham. No Brasil, foi implementada a Lei n.º 
13.185 a qual instituiu obrigatoriedade do combate à intimidação sistemática (bullying) 
nas escolas. Objetivos: Relatar a experiência de implementação de medidas de combate 
ao bullying em uma escola privada de Porto Alegre - RS, com turmas de 5º ao 9º ano. 
Método: As ações buscaram primeiramente informar os estudantes da escola sobre o que 



 
 

é o bullying, para que sua identificação fosse facilitada. Além disso, foram inseridas 
atividades com o objetivo de treino de habilidades sociais, principalmente no que diz 
respeito à assertividade, a fim de que os estudantes pudessem aumentar seu repertório de 
resolução de problemas. Para atingir estes objetivos, os estudantes foram informados 
sobre a Lei nº 13.185 e instruídos sobre os diferentes tipos de bullying, bem como os 
papéis que cada um dos envolvidos cumpre. Posteriormente, foram promovidos debates 
sobre vídeos que mostravam situações reais nas quais vítimas deste tipo de agressão 
contavam suas histórias. Ainda, os estudantes participaram de atividades focadas na 
resolução de problemas. Foi proporcionada por uma especialista na área uma palestra aos 
professores a respeito deste tema. Resultados: Após a realização destas atividades, 
percebemos que os estudantes recorreram de forma mais frequente ao Serviço de 
Orientação Educacional para relatar situações de violência na escola.  Discussão: A 
experiência evidenciou o importante papel da escola no que diz respeito ao 
desenvolvimento de habilidades sociais, bem como de situações nas quais os estudantes 
possam se integrar, sendo uma forma de prevenção à violência. Considerando que o 
bullying é praticado sem que os adultos da escola saibam, mostramos que estávamos 
atentos a isso e dispostos a ajudar. A partir deste trabalho, os alunos puderam refletir mais 
sobre a questão do bullying, entenderam mais sobre o conceito e desenvolveram maior 
facilidade de identificar e resolver problemas. Destacou-se a necessidade de um currículo 
de combate ao bullying, atendendo às peculiaridades de cada faixa etária.  

Palavras-chave: Bullying; Prevenção; Psicologia Escolar. 

Área temática: Contextos Escolares 

______________________________________________________________________

_____ 

 

MAUS TRATOS E DESREGULAÇÃO EMOCIONAL NA INFÂNCIA Jéssica 

Quirino Dias (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

RS)** Tainá Boeira Biazus (Ensino, Pesquisa e Atendimento Individual e Familiar, Porto 

Alegre, RS)** 

 

Introdução: O aumento dos maus tratos contra crianças caracteriza-se como um grave 

problema de saúde pública. A violência é caracterizada pela OMS como todo tipo de maus 

tratos físico, emocional, sexual, abandono ou negligência da criança por parte dos 

cuidadores. Os maus tratos, não raras vezes,ocorrem de forma intrafamiliar, atingindo 

ambos os sexos e, independe da condição social. Crianças que passam por situações 

violentas apresentam prejuízos físicos e psicológicos, principalmente no que refere-se à 

dificuldade em expressar as emoções de maneira saudável. Objetivos: Analisara relação 



 
 

entre maus tratos e desregulação emocional, abordando questões neurobiológicas e os 

prejuízos causados por esses fenômenos. Método: Realizou-se uma revisão narrativa, 

averiguando na literatura nacional e internacional, livros e artigos científicos que 

contemplem estes temas. Resultados: Os maus tratos, geralmente, são praticados por 

familiares ou cuidadores que passam a maior parte do tempo com a criança. No entanto, 

as violências infantis também ocorrem em outros ambientes sociais, como instituições, 

escolas e comunidade. Situações estressantes influenciam o ajuste emocional e racional 

da criança, além de causarem consequências, em âmbito neurobiológico, a níveis 

estruturais e funcionais. Quando determinada emoção é ativada, a amígdala, estrutura 

cerebral na formação das emoções, entra em ação, reduzindo o trabalho das funções 

executivas, ou seja, há uma diminuição da área pré-frontal e da estrutura límbica.Em 

situações estressantes, as emoções são vivenciadaspelas crianças com grande intensidade 

e, por não conseguirem controlá-las, acabam encontrando maneiras ineficazes de lidar 

com as mesmas, como aagressividade e hiperatividade. Apresentam, também,maior 

propensão para uso de drogas, dificuldades nas relações interpessoais, baixa estima, 

desenvolvendo sintomas depressivos e ansiogênicos. Sendo assim, a regulação 

emocional, após um evento estressor, auxilia o sujeito a administrar suas emoções com 

estratégias de enfrentamento ou comportamentos que confrontem a intensidade 

emocional indesejada. Conclusão: Constatou-se que crianças que sofrem maus tratos, 

frequentemente, não conseguem lidar com suas emoções devido a mudanças 

neurobiológicas, consequentemente apresentam prejuízos cognitivos e emocionais. 

Averiguou-se que indivíduos com regulação emocional possuem maiores habilidades 

socioemocionais para lidarem com situações estressantes. Cabe salientar a importância 

de se realizarestudos acerca destes temas, poispercebeu-se uma escassez de materiais, 

principalmentevoltados para a qualificação dos profissionais frente aessa temática. 

 

Fontes de apoio financeiro e/ou bolsas: Não possuímos; 

Palavras-chave: Maus-tratos; Desregulação emocional; Neuropsicologia; 

Área temática: Neuropsicologia Cognitiva; 

 

______________________________________________________________________
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O DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL DENTRO DO CONTEXTO ESCOLAR: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA - Ana Luísa Freitag* (Centro de Ciências Biológicas e 

da Saúde. Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, RS), Sabrina Feldmann* (Centro 

de Ciências Biológicas e da Saúde. Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, RS), Alice 

Grasiela Cardoso Rezende Chaves (Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. 

Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, RS). 

 

Introdução: os seres humanos, desde o início da vida, realizam-se e relacionam-se 

através de emoções. O desenvolvimento emocional torna-se importante 

fundamentalmente no desenvolvimento da criança, abrangendo a expressão, regulação, e 

o conhecimento das emoções, a fim de desenvolver inúmeras habilidades, em especial as 

sociais, como por exemplo, a empatia. Este trabalho apresenta um relato de experiência 

de uma intervenção realizada por alunos do curso de Psicologia na disciplina de 

Psicologia e Instituições Escolares II, de uma Instituição de Ensino Superior. Objetivos: 

auxiliar as crianças a identificarem as emoções primárias que já sentiram e sentem e 

analisar os efeitos produzidos ao tomarem conhecimento das emoções. Método: realizou-

se uma intervenção com a turma do 3º ano de uma Escola Estadual de Ensino 

Fundamental do município do Vale do Taquari, no interior do Rio Grande do Sul. 

Ocorreram quatro encontros, no período entre agosto e setembro de 2017, com duração 

de 50 minutos cada. Após cada encontro, os integrantes do grupo discutiam e analisavam 

o que fora vivenciado e faziam registros em seus diários de campo. Utilizou-se um 

‘Baralho de Emojis’ para apresentarmos às crianças as emoções primárias. Após 

embaralhar as cartas, foram sorteadas as emoções para que as mesmas fossem expressadas 

por cada estudante, e os demais colegas as identificassem. Ainda, solicitou-se que cada 

participante descrevesse e ou desenhasse um momento pelo qual tenha passado e sentido 

determinada emoção a fim de verificar a existência de distorção e reconhecimento das 

emoções.  Resultados e discussão: observou-se durante o grupo, que algumas crianças 

apresentavam dificuldades para nomear as emoções primárias, distorcendo, 

principalmente, as emoções negativas, através do relato de algumas situações 

vivenciadas. No entanto, a visualização a partir do Baralho de Emojis foi considerada 

positiva, pois possibilitou trabalharmos assuntos reais, de uma forma lúcida__, 

aproximando-os da atividade proposta. A partir dos resultados observados nas vivências, 

sugere-se que possam ser desenvolvidas mais integrações desta modalidade entre a 



 
 

universidade e escolas, a fim de desenvolver, no âmbito escolar, a expressividade 

emocional, autocontrole e habilidades sociais, visando contribuir para a promoção de 

saúde mental, assim como o desenvolvimento humano. 

Fonte de apoio: Univates 

Palavras-chave: Psicologia Escolar. Habilidades Sociais. Emoções. 

Área de temática: Contextos escolares 

______________________________________________________________________

___ 

PRECONCEITO CONTRA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NA 

ESCOLA E CLIMA ESCOLAR: POSSÍVEIS INTERSECÇÕES Daniele Lindern**, 

Carolina Freitas de Lima*, Isabella Zuardi Marques*, Carolina Saraiva de Macedo 

Lisboa – (Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS) 

 

Introdução: A escola, enquanto ambiente constituinte do desenvolvimento, pode se 

caracterizar como um espaço onde são reproduzidas as violências da sociedade, como o 

preconceito. O preconceito na escola pode afetar não somente vítimas e agressores, mas 

o ambiente escolar como um todo, podendo resultar em um clima escolar negativo. O 

clima escolar caracteriza a qualidade da vida escolar de acordo com as experiências das 

pessoas na escola, e neste sentido, o combate ao preconceito contra diversidade sexual e 

de gênero pode contribuir de maneira expressiva para a melhora do clima escolar e da 

prevenção do preconceito de uma maneira geral (mesmo que indireta) na sociedade. 

Objetivos: identificar a prevalência de preconceito contra diversidade sexual e de gênero 

nas escolas e a percepção de clima escolar; investigar se há diferenças entre os grupos de 

participantes (alunos, professores e funcionários) com relação ao preconceito e ao clima 

escolar; e compreender como os participantes percebem seus padrões de relações na 

escola. Método: A pesquisa será dividida em dois estudos sequenciais. Para este trabalho, 

será apresentado o estudo I. O Estudo I terá delineamento quantitativo transversal e 

prospecta uma amostra de 400 alunos, 80 professores e 50 funcionários. Os instrumentos 

utilizados serão um Questionário de dados sociodemográficos, a Escala de Preconceito 

Contra Diversidade sexual e de Gênero, a DelawareSchoolClimateSurvey – Versão 



 
 

brasileira para estudantes - DSCS-S e a DelawareSchoolClimateSurvey – Teacher/Staff 

– DSCS-T/S. Para a DSCS-T/S está sendo feita uma adaptação para o português brasileiro. 

Serão realizadas correlações de Pearson para verificar associações entre as variáveis e 

ANOVAS e Testes T para verificar diferenças nas variáveis sociodemográficas e na 

percepção de clima escolar e preconceito em todos os grupos de participantes. Resultados 

e discussão: Este é um recorte de um estudo de doutorado que está em andamento. Ainda 

não foi iniciada a coleta de dados. Espera-se que os resultados deste estudo possam 

contribuir, para além das possíveis relações entre clima escolar e preconceito contra 

diversidade sexual e de gênero, na promoção de estratégias educacionais associadas à 

maior segurança e engajamento cognitivo, comportamental e emocional dos alunos nas 

escolas. 

 

Fontes de apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) – bolsa de doutorado; Programa de Bolsa / Pesquisa para Alunos da 

Graduação (BPA – PUCRS) – bolsas de iniciação científica. 

Palavras-chave: Preconceito; Diversidade sexual e de gênero; Clima Escolar. 

Grande área: Infância e Adolescência. Área temática: Contextos escolares. 

 

______________________________________________________________________
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PREFERÊNCIAS VOCACIONAIS DE ESTUDANTES CONCLUINTES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PÚBLICAS Emilly Schuch Martins*; 

Sara Kleinschmitt*; Marcus Levi Lopes Barbosa  (Grupo de Pesquisa em Psicologia, 

Subjetividade Contemporânea e Saúde Mental, Universidade Feevale, Novo Hamburgo, 

RS) 

 

INTRODUÇÃO: O estudo teve como tema as preferências vocacionais de alunos 

concluintes do Ensino Fundamental em escolas públicas da região metropolitana de Porto 

Alegre. Sabe-se que a fase da adolescência se caracteriza pela exploração, e talvez uma 

das tarefas mais importantes: a escolha profissional. Neste sentido e em virtude de 

dificuldades que podem ocorrer nessa fase, estudiosos da área desenvolveram formas 

específicas de ajuda, das quais se destaca a orientação profissional (Santos, 2012). O 



 
 

estudo teve como base o Modelo Hexagonal de Holland (Holland, 1973) que pressupõe 

que há seis tipos de interesses vocacionais, sendo eles: Realista (R), investigador (I), 

artístico (A), social (S), empreendedor (E) e convencional (C). OBJETIVO: O objetivo 

foi analisar e descrever as preferências profissionais de alunos concluintes do Ensino 

Fundamental em escolas públicas da região metropolitana de Porto Alegre. MÉTODO: 

A amostra foi composta por 73 alunos (38 do sexo masculino e 35 do sexo feminino), 

com idades variando de 13 a 19 anos (m = 14,62). O instrumento utilizado foi o Inventário 

Tipológico de Interesses Profissionais (Balbinotti, 2003), constituído de 96 itens que 

descrevem situações de trabalho, avaliadas por uma escala Likert de cinco pontos e que 

avalia os seis tipos de interesses vocacionais. Os questionários foram aplicados de 

maneira coletiva em sala de aula. Todos os alunos consentiram verbalmente em responder 

aos questionários e participar do estudo. RESULTADOS: Os resultados obtidos indicam 

que as preferências vocacionais mais prevalentes no grupo amostrado foram o tipo Social 

(m = 34,13; dp = 13,58), seguido do tipo Empreendedor (m = 32,71; dp = 12,40) e 

Investigador (m = 32,22; dp = 13,48). O tipo vocacional menos prevalente, foi o Realista 

(m = 25,39; dp = 12,40). DISCUSSÃO: Estes resultados permitem entender que os 

alunos avaliados preferem atividades que envolvam relacionamento com outras pessoas, 

tanto para informar como para servir, educar e ajudar. Geralmente procuram evitar tarefas 

que exijam manipulação de ferramentas e máquinas. Além disso, os jovens caracterizam-

se por possuir mentalidade de empresário, de relacionamento com outras pessoas, não 

tanto para servi-las, mas para dirigi-las, influenciá-las, com objetivos claros de 

administração de grupos ou de aquisição de bens materiais, e ainda caracterizam-se por 

possuir curiosidade intelectual e espírito científico. Eles preferem atividades de 

observação e de estudo aprofundado de fenômenos físicos, biológicos e culturais, com a 

finalidade de entendê-los e, até, colaborar para que outras pessoas possam entendê-los.  

 

Palavras-chave: Orientação profissional; modelo hexagonal; preferências vocacionais. 

Área Temática: Contexto Escolares. 
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PROGRAMA DEFESA À VIDA (PDV): PREVENÇAO E INTERVENÇAO NO 

AMBIENTE ESCOLAR - Karen Cristina Rech Braun** (Núcleo de Pesquisas e 



 
 

Intervenções Cognitivo-Comportamentais - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul), Raquel Furtado Conte** (Universidade de Caxias do 

Sul, Caxias do Sul-RS/ Doutoranda em Diversidade e Inclusão Social) 

 

Introdução: O presente trabalho apresenta um relato de intervenção do Programa Defesa 

à Vida (PDV) inserido no ambiente escolar. O PDV é um projeto de abordagem 

essencialmente preventiva, tendo como objetivo o bem-estar subjetivo e a consolidação 

de fatores protetivos, promovendo a resiliência. Método: Este relato, de caráter 

qualitativo exploratório, ilustra as intervenções desenvolvidas em uma escola de ensino 

fundamental em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. As visitas foram realizadas 

com frequência semanal ao longo de oito meses. Durante esse período, foram elaboradas 

diversas intervenções e a escolha das temáticas trabalhadas foi elencada a partir das 

demandas que surgiram no local. As atividades foram desenvolvidas com base na Teoria 

Bioecológica do Desenvolvimento de Bronfenbrenner, que prioriza a pessoa, o contexto, 

o processo e o tempo e na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Resultados: 

Considerando as vulnerabilidades da população, a promoção da resiliência foi o objetivo 

principal. Por meio da modalidade grupal, foram trabalhadas algumas questões 

relacionadas aos direitos da criança, bullying, sexualidade e habilidades sociais. Os 

grupos tiveram o objetivo de promover a saúde mental e a prevenção da violência, 

fortalecer os fatores protetivos bem como desenvolver habilidades para melhor lidar com 

os fatores de risco e demais contingências dos indivíduos nos microssistemas escolar e 

familiar. Além disso, foram realizadas orientações e atendimentos individuais breves com 

alunos e orientações de pais, com base na TCC. Discussão: O trabalho conjunto com 

professores auxiliou nas demandas diárias da escola, além de ser um espaço de escuta às 

dificuldades enfrentadas pela Diretoria no manejo de relações conflituosas com pais. O 

processo foi avaliado como positivo tanto pelos alunos como pela equipe diretiva e 

docente. Os resultados demonstram a relevância de ações preventivas nas escolas e a 

necessidade de desenvolver mais intervenções que promovam o desenvolvimento dos 

indivíduos em seus diferentes contextos.  

 

Palavras-chave: psicologia escolar, intervenção psicossocial, prevenção, resiliência 
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SINTOMAS DEPRESSIVOS E DE ANSIEDADE EM ADOLESCENTES 

CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO **Mariana Debortoli Scheffer (Mestranda em 

Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicologia IMED, Passo Fundo, RS), 

Verônica Grolli (Especialista em Avaliação e Diagnóstico Psicológico, IMED Passo 

Fundo, RS), Marcia Fortes Wagner (Doutora em Psicologia, Coordenadora do Grupo 

de Estudos e Pesquisas Relações Interpessoais e Terapias Cognitivas, Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, IMED, Passo Fundo, RS)  

 

Introdução: A adolescência pode ser compreendida como uma fase do desenvolvimento 

humano marcada por intensas transformações. Do ponto de vista da saúde mental, a 

literatura refere que representa um período de alta reatividade emocional e de 

vulnerabilidade à instalação de diversos quadros clínicos, com a presença de 

sintomatologias depressiva e de ansiedade. Estudos sugerem que gênero parece ser uma 

variável importante, com maior prevalência de sintomas de ansiedade em mulheres. 

Objetivo: O estudo tem por objetivo verificar a prevalência de sintomas depressivos e de 

ansiedade em adolescentes concluintes do ensino médio de escola pública do estado do 

Rio Grande do Sul. Método: É um estudo quantitativo, descritivo. Participaram da 

pesquisa 70 adolescentes, com idades entre 16 e 19 anos, que responderam aos Inventários 

de Depressão e de Ansiedade de Beck. Resultados: Observou-se no gênero feminino que 

10% da amostra apresentaram sintomas depressivos moderados e 13,3% sintomas leves, 

enquanto no gênero masculino, 2,5% apresentaram sintomas graves, 10% sintomas 

moderados e 20% sintomas leves. No que se refere à investigação de sintomas de 

ansiedade, verificou-se no gênero feminino que 13,3% das adolescentes pontuaram nível 

grave de ansiedade, 20% moderado e 6,7% leve. Já no gênero masculino, 10% 

apresentaram sintomas moderados e 22,5% em nível leve. Discussão: Os resultados 

sugerem uma maior prevalência em adolescentes do gênero feminino, quando comparado 

ao grupo masculino, corroborando a literatura. É possível perceber, através do teste não 

paramétrico Mann-Whitney, que há diferença estatística significante na sintomatologia 

depressiva (p= 0,03) e de ansiedade (p=0,04) entre os gêneros. No que se refere ao turno 

de estudo, os resultados mostraram que há significância estatística, tanto para os escores 

do BDI (p = 0,002), quanto para o BAI (p = 0,008), demonstrando que os alunos que 



 
 

estudam no turno da noite, apresentam mais sintomas depressivos e de ansiedade do que 

os que estudam no turno diurno. Conclusão: Conclui-se que sintomas depressivos e de 

ansiedade foram encontrados nos adolescentes do ensino médio desta amostra, apesar da 

sintomatologia indicada estar na faixa de intensidade mínima. Destaca-se, a partir dos 

resultados obtidos, que é fundamental a promoção da saúde mental dos adolescentes, 

sendo a escola um ambiente bastante propício a essa função. Nesse contexto, torna-se 

necessário pensar sobre a criação de ações de prevenção e intervenção em saúde mental 

no ambiente escolar, investigando-se mais a fundo os contextos destas sintomatologias e 

auxiliando os adolescentes a entrarem na vida adulta de maneira mais saudável. 

Palavras-chave: Adolescência, Ansiedade, Sintomas depressivos. 

Área Temática:  

Grande área: Infância e Adolescência 
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