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RESUMOS / ABSTRACTS / RESUMENS
1.

THE NEW PHYSICS CAN HELP US
MARIA
MIRELLA
D’IPPOLITO
–
Private
psychologist and psychotherapist - ITALY
On the basis of my personal and professional experience, and of discussions
with colleagues using other approaches, I have come into contact with some of
the cornerstones of the New Physics and with some new aspects of the Theory
of Science – such as the theories of chaos or the relationship between the
constant and the relative, or other principles to which I will refer. Out of all of
this, I have come up with the following proposals. To consider as the central
point trust in the actualizing tendency, so much so as to affirm that negativity is
at the service of positivity: the organismic actualizing tendency is always at
work, taking that concept to its extreme consequences; in the physical and the
chemical it is demonstrated that the appearance of new structures occurs only
when a system is far from equilibrium. To consider the Rogerian way of being,
enriched at the clinical level by a systemic vision – i.e. trigenerational and
transgenerational vision, introducing a circular causality - as a constant in
psychotherapy, and the worlds of the other approaches as relative. This
arrangement can unite all the various ‘tribes’ of person-centered therapy, the
‘classical tribe’ too.
Keywords: principles of the new physics; positivity of the negative, constant and
relative; Rogers’ way of being; integration of approaches.

2.
ENCONTRO PSICOTERÁPICO E A ABORDAGEM CENTRADA NA
PESSOA: CRESCIMENTO DO CLIENTE E DO TERAPEUTA
FERNANDA
CÂNDIDO
MAGALHÃES
Universidade Federal de Mato Grosso - BRASIL
Durante os atendimentos psicoterápicos no curso de formação de facilitadores
na Abordagem Centrada na Pessoa, o contato com as clientes no setting
terapêutico, na clínica social do Centro de Psicologia da Pessoa (CPP), no Rio
de Janeiro, sob supervisão do professor doutor Rogerio Christiano Buys,
possibilitou um olhar diferenciado aos efeitos que uma relação pautada nos
fundamentos desta abordagem podem provocar nas pessoas envolvidas.
Nesse sentido, tendo como objetivo realizar uma reflexão teórica dessas
vivências, optou-se pelo método do estudo de caso, para abordar sobre o
atendimento realizado a uma jovem de 30 anos, durante um semestre, tendo
como foco a relação estabelecida entre terapeuta e cliente e, de modo
especial, dando ênfase ao fundamento básico da abordagem, a tendência
atualizante. Conforme proposto por Carl Rogers (1980), essa é a capacidade
existente em cada organismo de movimentar-se em direção à realização
construtiva das possibilidades. Em diversos momentos essa capacidade pode
ser observada, tendo em vista que ao longo desses atendimentos foi possível
perceber mudanças significativas na cliente que, inicialmente, apresentou-se
com postura rígida no continuum do processo, relatando muitas mágoas e
dores que carregava de suas histórias passadas e, ao final, passa para
flexibilização, mesmo não tendo ainda finalizado os atendimentos, mostra-se
mais autossuficiente e se vê enfrentando suas questões sem desabar e sem
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achar que é o fim do mundo. Somado a isso, credita-se como mérito dessa
relação, a possibilidade de aprendizado da terapeuta principiante que, apesar
de seus erros de aprendiz na condução do processo, pode fazer prevalecer as
condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica da
personalidade. Com essa vivência se viu que, para estar congruente, ser
empático e ter aceitação incondicional não basta saber tais conceitos, pois
esse aprendizado não é da ordem da cognição, mas sim do sentir, do
experienciar.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; tendência atualizante;
psicoterapeuta aprendiz.
3.

A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO DOS PSICOTERAPEUTAS COMO
CONDIÇÃO FACILITADORA NA PSICOTERAPIA DE GRUPO: UMA
EXPERIÊNCIA NO ENFOQUE HUMANISTA-FENOMENOLÓGICO
KARLA CARNEIRO ROMERO CORREIA
LEILA MACHADO FERREIRA
VIRGINIA MOREIRA - Programa de PósGraduação em Psicologia – UNIVERSIDADE DE
FORTALEZA - BRASIL
Este trabalho apresenta o recorte de uma pesquisa intitulada “A experiência de
facilitação no processo de psicoterapia de grupo na abordagem humanistafenomenológica” com adultos da Comunidade do Dendê em Fortaleza-CE.
Utilizamos as versões de sentido (Amatuzzi, 2010) como ferramenta de
supervisão e, em seguida, como instrumento de pesquisa. Estas foram
analisadas sob a lente do método fenomenológico crítico, com temas
emergentes, acessando o fenômeno como uma experiência mundana,
ambígua e de múltiplos contornos (Moreira, 2009). Neste trabalho, discutimos
um dos temas emergentes que tocaram especialmente a experiência de cada
facilitadora e das duas ao mesmo tempo. Este tema emergente, A relação
afetiva, de confiança e cumplicidade entre as facilitadoras, pode ser
compreendido como a alusão a uma relação afetiva, de carinho, de cuidado
recíproco, cumplicidade e confiança mútua entre as facilitadoras no processo
de facilitação do grupo. Nesta experiência, a decisão das psicoterapeutas de
atuarem juntas na facilitação do grupo aconteceu de modo genuíno, pois já
estavam enlaçadas por uma relação de confiança, respeito mútuo e
cumplicidade, o que possibilitou o surgimento de um espaço onde o grupo
pudesse vivenciar com profundidade e segurança as experiências
intersubjetivas construídas entre os membros, entre as psicoterapeutas e na
interseção destas experiências. Os resultados mostram que a experiência foi
atravessada pela existência do vínculo de cumplicidade das psicoterapeutas
embasando os momentos de facilitação de uma e de outra, que se alternam
com sintonia e fluidez, buscando a congruência e a compreensão empática no
ritmo de cada uma, sendo em muitos momentos, importantíssima para a
criação de um clima de facilitação do processo do grupo. De acordo com
Rogers (1970/2009), a abertura aos seus sentimentos, a consciência de si e a
utilização de si próprio enquanto pessoa, por parte do psicoterapeuta, bem
como a qualidade da presença, são elementos fundamentais para a facilitação
do grupo. Para ele, esse processo de abertura, receptividade, autenticidade e
espontaneidade das facilitadoras tende a possibilitar que o grupo aconteça com
o seu próprio movimento.
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Palavras-chave: relação; psicoterapia de grupo; Carl Rogers; condições
facilitadoras; enfoque humanista-fenomenológico.
4.
ANÁLISE QUALITATIVA DE UMA TERAPIA DE TEMPO LIMITADO,
NA PERSPECTIVA DA TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE
JOÃO HIPÓLITO
ODETE NUNES
RUTE BRITES - Centro de Investigação em
Psicologia – Universidade Autónoma de Lisboa PORTUGAL
O presente trabalho pretende descrever a análise qualitativa de uma
psicoterapia de tempo limitado, desenvolvida segundo o modelo da Terapia
Centrada no Cliente. Para além do objetivo principal da investigação, associado
ao processo individual de mudança, os objetivos secundários prendem-se com
aspetos relacionados com o setting, por um lado, o tempo e sua relação com o
tema da separação e, por outro, o psicoterapeuta, nomeadamente o seu grau
de confiança na capacidade de auto-organização do cliente. A partir do
conceito de tendência actualizante proposto por C. Rogers, este trabalho
objectiva ainda constituir um aprofundamento teórico deste processo do Ser
Humano. Metodologicamente, a investigação consiste numa análise de
conteúdo (baseada na proposta de B. Brodley, em 1994) de um processo
psicoterapêutico de 12 sessões, desenvolvido com uma cliente do sexo
feminino, de meia-idade, cujo pedido se prendia com uma “situação de
transferência” não-resolvida (segundo o técnico que a encaminhou à consulta).
Os resultados indicam uma diminuição das referências à família e um aumento
de referências sobre a própria. Os seus relatos apontam para um aumento de
sentimentos positivos e uma redução dos negativos, assim como um
incremento da autonomia e da assertividade. O seu grau de conflitualidade
diminuiu, com mudanças significativas ao nível da vivência das experiências
interpessoais. Tal como se hipotetizava, o tempo foi uma constante quer nas
intervenções do cliente como nas do terapeuta. A temática da separação
emergiu, sobretudo, a meio do processo, tendo ocorrido uma evolução no final
do mesmo. A cliente desenvolveu uma forma mais madura de experienciar a
separação e o tempo, no contexto de uma relação no “aqui e agora”.
Palavras-chave: psicoterapia; tempo; análise; centrado no cliente; qualitativo.
5.
O SER-DO-ENTE DAS DONAS DE CASA: UMA COMPREENSÃO DA
SAÚDE MENTAL DESSAS MULHERES
LUCIANA DA SILVA SANTOS - Professora da
Universidade Católica de Brasília - BRASIL
Muitos são os aspectos que podem afetar a saúde mental das mulheres. As
condições femininas podem gerar comprometimentos na saúde destas, tanto
pelas especificidades biológicas quanto pelas questões sociais e econômicas
inerentes aos papeis e às constituições femininas que apontam para uma
inegável diferença de gênero quanto à incidência, prevalência e curso dos
adoecimentos psíquicos. O que se tem percebido é que as mulheres são mais
acometidas de transtornos afetivos, ansiosos, dissociativos e alimentares que
os homens, e há ainda os transtornos associados ao ciclo reprodutivo e a
violência contra as mulheres. Logo, uma hipótese construída acerca dos
transtornos e comorbidades encontradas é a forma diferencial com que
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homens e mulheres lidam com os problemas e buscam soluções para os
mesmos e/ou pelas pressões sociais, estresse crônico e baixo nível de
satisfação associada ao desempenho de papeis tradicionalmente femininos.
Sabendo-se dessas condições buscou-se compreender, através do modelo
descritivo fundamentado pela psicopatologia fenomenológica-existencial, os
fatores relacionais que afetam a saúde mental das mulheres donas de casa,
sabendo-se que as mulheres com sobrecarga de atividades domésticas
apresentam taxas de Transtornos Mentais Comuns (TMC) mais elevados.
Dessa forma verificou-se que as donas de casa, especialmente as
provenientes da classe social menos favorecida e com menos escolaridade, há
maior ocorrência de transtornos de humor depressivo/ansioso (nervosismo,
tristeza, irritabilidade, choro), sintomas somáticos (dor de cabeça, insônia, dor
estomacal), cansaço e perda de ânimo, provavelmente por estarem suscetíveis
a eventos estressores e ao desequilíbrio entre dominação e subordinação
econômica, política e social. Esses fatores, inevitavelmente, afetam à
subjetividade, aos processos de adoecimento e ao seu jeito de ser. Também
são verificados, na conjuntura do trabalho doméstico, a falta de lazer e
descanso – devido à jornada repetida e inacabada das atividades realizadas no
ambiente doméstico –, o contato com produtos tóxicos e objetos perfurocortantes, a falta de autonomia econômica e, muitas vezes a repressão sexual
e/ou submissão ao domínio do marido, que podem interferir também na
satisfação conjugal. Assim, é necessário se refletir sobre a relação
estabelecida entre as donas de casa com o meio (domus) em que vive, com o
outro (privatus) com quem se relaciona nesse espaço e fora dele, e consigo
mesma (possibilidade de desvalorização do eu e interdição da fala devido à
falta de produção de capital). Partindo-se da premissa de que o ser “do-ente” é
manifestado e significado na interação de múltiplos fatores relacionais,
acredita-se ser indispensável ter um olhar diferenciado para a saúde das donas
de casa, verificando a inter-relação da falta de poder econômico e,
consequentemente, de autonomia; a vulnerabilidade do espaço doméstico (por
propiciar relações assimétricas e provável espaço de adoecimento) e as
diversas manifestações de adoecimento dessas mulheres em decorrência das
suas relações consigo (eigenwelt), com o outro (mitwelt) e com o meio
(umwelt).
Palavras-chave: psicopatologia fenomenológico-existencial; donas de casa;
ser-do-ente.
6.
CLIENT-CENTERED
AND
EXISTENTIAL
APPROACHES
IN
PSYCHOTHERAPY: ARE THEY ABOVE ALL CLOSE OR DIFFERENT?
VENIAMIN V. KOLPACHNIKOV - Ph.D. Associated Professor of
Department
of
Psychology of Personality – Faculty of
Psychology - National Research University
Higher
School
of Economics - Moscow –
RUSSIA
There is an ongoing discussion on closeness or difference of the ClientCentered and Existential approaches in psychological counseling and
psychotherapy. A prevalent vector of those discussions is that in spite of many
similar characteristics, these approaches are different in their understanding of
essence of human nature and its development. In my presentation I want to
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illustrate theoretical and practical closeness of these two approaches. As
theoretical analysis reveals, in the Person-Centered approach human “essence”
precedes “existence”: the essence of the person is initially given, congenital. It
is positive, constructive and social, and is developed in the course of actualizing
and self-actualizing of the person. In Existential approach, on the contrary,
“existence” precedes and determines “essence”: vital choices and activity of a
person define as a result substantial characteristics of one’s personality. C.
Rogers always speaks of a unity of organism and vital circumstances, setting
out of actualizing tendency in given conditions, when in given conditions an
organism – whether it be human or any other living being – seeks to realize
most fully one’s vital potential. A result of manifestation of actualizing tendency
always bears in itself an influence of conditions of development. An Existential
approach, which refers a prime importance to a choice in any life situation as
defining the essence of a person, describes in other terms a process identical to
presented above in terms of actualizing in given conditions. A holistic person in
“here–and-now being" (Heidegger, M.) consciously and unconsciously weighs
and correlates possibilities of development in given conditions and follows some
"optimum" variant in one’s system of life. A developing result of each choice
bears in itself both of reflections of previous dispositions of a choosing person
and conditions and content of the carried-out choice. Basic, intrinsic similarity
reveals itself in theoretical understanding of the person and one’s development
in discussed approaches. As to practical closeness of the approaches, the
prime similarity of the compared approaches reveals itself in stress in both
approaches of:
1)
a quality of contact between client and counselor;
2)
a mutual (a client and a counselor) centration on experience of client
and phenomenology;
3)
a facilitation of awareness, comprehension of life experiences (situations
of life) and making best possible personal decisions/choices in those conditions;
4)
ultimate goals: full functioning/being in vital world.
All these make clear principal closeness, similarity of the client-centered and
Existential approaches in psychological counseling and psychotherapy.
Keywords: “essence and existence”; a unity of a person and one’s living world;
a quality of contact between client and counselor; a mutual centration on
experience of client; phenomenology; awareness; comprehension; choice; full
functioning/being in vital world.
7.

JOHN KEITH WOOD E A PSICOLOGIA HUMANISTA NO BRASIL
VIRGINIA MOREIRA - Psicóloga - Pós-Doutorado
em Antropologia Médica (Harvard Medical
School) - Professora Titular do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da Universidade
de Fortaleza – UNIFOR Coordenadora do
Laboratório de Psicopatologia e Psicoterapia
Humanista-Fenomenológica Crítica – APHETO –
UNIFOR - BRASIL
LIANE BASTOS LANDIM - Psicóloga - Mestranda
do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
da Universidade de Fortaleza – UNIFOR Pesquisadora do Laboratório de Psicopatologia e
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Psicoterapia Humanista-Fenomenológica Crítica
– APHETO – UNIFOR - BRASIL
GEÓRGIA SILVA ROMCY - Psicóloga pela
Universidade de Fortaleza – UNIFOR – BRASIL
Este artigo tem por objetivo expor as contribuições de John Keith Wood para a
Psicologia Humanista no Brasil a partir dos seus trabalhos com a Abordagem
Centrada na Pessoa (ACP). Trabalhamos com o seu material bibliográfico
publicado na área e entrevistas realizadas com Lucila Assumpção e Vera Cury.
Concluímos que a vida e a obra deste autor estão totalmente entrelaçadas, e
que não é possível compreender uma sem a outra. Quanto às suas principais
contribuições, consideramos que sua perspectiva de trabalho com grupos foi
sempre o pano de fundo para uma visão holística, imparcial, ambígua e
humana. John Keith Wood pode ser considerado, além de um desmistificador
da abordagem, um dos sucessores de Carl Rogers que mais desenvolveram as
possibilidades de construção e aplicação da ACP.
Palavras-chave: psicologia humanista; abordagem centrada na pessoa; Carl
Rogers; John Wood.
8.
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOPATOLOGIA FENOMENOLÓGICA DE
ARTHUR TATOSSIAN PARA A CLÍNICA HUMANISTA
CAMILA PEREIRA DE SOUZA
VIRGÍNIA TORQUATO CALLOU
VIRGINIA MOREIRA – Universidade de Fortaleza BRASIL
Os estudos realizados por Carl Rogers, no campo da Abordagem Centrada na
Pessoa, têm uma preocupação nítida com o homem e o seu desenvolvimento
como pessoa. Seus trabalhos, inicialmente na área clínica, mostraram a
presença de uma capacidade, presente em todos os indivíduos, a uma
regulação organísmica que levaria ao crescimento e ao amadurecimento
pessoal. Esta perspectiva também estaria presente em casos mais graves de
transtornos psicopatológicos, em que as desorganizações dos indivíduos se
dariam de forma mais intensa. Por percebermos a relevância de maiores
discussões no campo dos transtornos mentais, neste artigo nos propomos a
pensar possíveis contribuições da psicopatologia fenomenológica de Arthur
Tatossian para a clínica humanista.
Palavras-chave: psicopatologia fenomenológica; abordagem centrada na
pessoa; transtornos mentais; clínica humanista; Arthur Tatossian.
9.
A PRESENÇA DA TEORIA DE CARL ROGERS EM TESES E
DISSERTAÇÕES BRASILEIRAS
VERA LUCIA PEREIRA ALVES - Pesquisadora do
Programa de Pós-Doutorado do DPMP da FCM da
UNICAMP - SP - BRASIL
ARIANE CRISTINA MASSEI - Psicóloga do
Ambulatório de DST/AIDS de Bragança Paulista SP e Psicóloga do Centro de Saúde de Campinas
- SP - BRASIL
HELEN GOMES MOZENA - Professora da
Universidade Paulista – UNIP – Limeira – SP BRASIL
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MARIA EUFRÁSIA DE FARIA BREMBERGER Professora da Faculdade Einstein de Limeira –
SP - BRASIL
O ano de 2009 foi marcado na esfera da Psicologia Brasileira pela discussão
acerca da regulamentação da psicoterapia, promovida pelo Sistema
Conselhos. Na época questionava-se a possibilidade de serem regulamentados
apenas referenciais com credibilidade científica atestada. Em meio a estas
dúvidas e no intuito de contribuir com este movimento, um grupo de psicólogas
da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) empreendeu uma análise da
produção acadêmica brasileira nesta abordagem. Procedeu-se assim a um
levantamento de teses e dissertações nacionais, do período de 1973 a 2009,
indexadas no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES-MEC), norteado
pelos termos: Abordagem Centrada Pessoa; Psicoterapia Centrada na Pessoa;
Terapia Centrada Cliente; Terapia Não Diretiva; Terapia Rogeriana; Psicologia
Humanista; Empatia; Aceitação Incondicional; Consideração Positiva
Incondicional;
Autenticidade;
Congruência;
Genuinidade;
Tendência
atualizante; Tendência à atualização e Carl Rogers. O levantamento, com
trabalhos de diferentes áreas do conhecimento, resultou em dois estudos
complementares, sendo o presente referido à compreensão dos usos da teoria
de Carl Rogers nestas produções e o outro referido ao mapeamento desta
produção em termos quantitativos.
A partir do total de 95 registros
selecionados, foi realizada a análise dos resumos destas produções, que estão
igualmente publicados neste Banco, na forma como originalmente redigidos por
seus autores. A análise em acordo a proposta de Análise de Conteúdo revelou
categorias compreensivas, visando abarcar especificidades acerca da
utilização da teoria de Rogers desde a fundamentação do trabalho até
sugestões para o desenvolvimento da ACP. A categoria Denominação
respondeu quais foram as adjetivações usadas para a teoria cuja análise
revelou o uso dos termos Terapia Centrada no Cliente (TCC) e ACP como
exclusivos ou concomitantes. O termo ACP encontra-se associado a outros,
enquanto TCC apenas à ACP, não sendo utilizado após 2007. Ocorrências
estas que denotam que o termo ACP não substituiu TCC, embora tenha uso
predominante e presença em outras áreas do conhecimento. Apropriação é a
categoria que buscou responder se o autor se embasou na teoria de Carl
Rogers ou se a utilizou em meio a outras teorias para a discussão dos
resultados e compreensão do fenômeno abordado. Discussão dos Resultados
indicou se os mesmos foram discutidos à luz da teoria. Considerações teóricas
contemplou a presença de apontamentos acerca da teoria pelos autores. A
maioria dos trabalhos está embasada na teoria de Rogers e possui discussão
de resultados à luz da mesma, todavia poucos tecem considerações teóricas.
As categorias de apropriação, discussão de resultados e considerações
teóricas demonstram que autores de trabalhos que se apropriaram da teoria de
Rogers no desenvolvimento do mesmo, desde a fundamentação até a
discussão de resultados, mantêm os principais pilares conceituais da ACP e
apontam: 1) acréscimos à teoria de Rogers, 2) insuficiências e 3) limites,
trazendo atualizações em sua maioria iluminadas por ideias filosóficas.
Palavras-chave: psicologia, psicoterapia, terapia centrada no cliente.

11

10.
A PRODUÇÃO BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES NO
REFERENCIAL DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA
VERA LUCIA PEREIRA ALVES - Pesquisadora do
Programa de Pós-Doutorado do DPMP da FCM da
UNICAMP - SP - BRASIL
ARIANE CRISTINA MASSEI - Psicóloga do
Ambulatório de DST/AIDS de Bragança Paulista SP e Psicóloga do Centro de Saúde de Campinas
- SP - BRASIL
HELEN GOMES MOZENA - Professora da
Universidade Paulista – UNIP - Limeira - SP BRASIL
MARIA EUFRÁSIA DE FARIA BREMBERGER Professora da Faculdade Einstein de Limeira - SP
- BRASIL
O ano de 2009 foi marcado no âmbito da Psicologia Brasileira pela discussão
acerca da regulamentação da psicoterapia, promovida pelo Sistema
Conselhos. Na época questionava-se sobre a possibilidade de serem
regulamentados apenas referenciais da Psicologia com credibilidade científica
atestada. Em meio a estes questionamentos e no intuito de contribuir com este
movimento, um grupo de psicólogas da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP)
decidiu empreender uma análise da produção acadêmica brasileira nesta
abordagem. Para tanto se procedeu a um levantamento de teses e
dissertações produzidas no país, no período de 1973 a 2009, indexadas no
Banco de Teses da CAPES - MEC (Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – Ministério da Educação). O mesmo foi norteado
pelos termos: Abordagem Centrada na Pessoa; Psicoterapia Centrada na
Pessoa; Terapia Centrada no Cliente; Terapia Não Diretiva; Terapia Rogeriana;
Psicologia Humanista; Empatia; Aceitação Incondicional; Consideração Positiva
Incondicional;
Autenticidade;
Congruência;
Genuinidade;
Tendência
atualizante; Tendência à atualização e Carl Rogers. Este levantamento
propiciou dois estudos complementares: o primeiro - tema do presente trabalho
- refere-se ao mapeamento da produção nacional em termos quantitativos e o
segundo refere-se à compreensão dos usos da teoria de Carl Rogers em teses
e dissertações produzidas em diferentes áreas do conhecimento (Psicologia,
Educação, Enfermagem etc.). A partir do total de 95 registros selecionados
foram analisadas as seguintes categorias: 1) Ano da pesquisa; 2) Nível:
mestrado ou doutorado; 3) Universidade: pública ou privada; 4) Estado em que
se localiza a universidade; 5) Curso no qual se situa a pesquisa; 6) Campos,
subcampos e sujeitos implicados nos estudos; 7) Tipo de pesquisa: empírica ou
teórica; 8) Método utilizado; 9) Instrumentos utilizados e 10) Título: se
contempla termos em alusão à teoria de Rogers. Os resultados obtidos
apontam a prevalência de trabalhos: na década de 2000; no nível de mestrado;
em universidades públicas; no estado de São Paulo; nos cursos de Psicologia,
seguido dos cursos de Educação. Os campos mais pesquisados são as
Psicologias: social; da saúde; da religião; organizacional; jurídica; hospitalar e
escolar, além de teoria da ACP, educação e clínica, resultando num predomínio
de pesquisa empírica e metodologia fenomenológica, tendo por instrumentos
mais utilizados entrevista; observação; narrativa; depoimento e versão de
sentido. Quanto ao título, pouco mais da metade dos trabalhos faz referência à
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teoria de Rogers. Os demais são intitulados em referência à prática pesquisada
e não à teoria utilizada. A análise evidencia o crescimento da produção
científica da ACP no Brasil, especialmente na última década, assim como a
coerência da abordagem com os pressupostos metodológicos qualitativos,
especificamente o fenomenológico.
Palavras-chave: psicologia, psicoterapia, terapia centrada no cliente.
11.
A IMPORTÂNCIA DOS ATENDIMENTOS INICIAIS NO CONTEXTO
HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ABORDAGEM CENTRADA
NA PESSOA
MAYRA BARONIO – Psicóloga - Residente do
Programa
de
Residência
Integrada
Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso
com Ênfase em Atenção Cardiovascular
(PRIMSCAV) do Hospital Universitário Júlio
Müller (HUJM) da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) - BRASIL
ANA RAFAELA PECORA – Psicóloga Professora Adjunta da UFMT - Tutora do
PRIMSCAV – UFMT/HUJM -BRASIL
Aqui, descreveremos um relato de experiência fundamentado na Abordagem
Centrada na Pessoa, proposta teórica desenvolvida por Carl Rogers, a partir de
atendimentos iniciais a uma mulher internada no Hospital Universitário Júlio
Müller (HUJM), instituição onde se desenvolve a Residência Integrada
Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso com Ênfase em Atenção
Cardiovascular (PRIMSCAV), em Cuiabá-MT. A cliente, a quem chamaremos
senhora J., para preservar sua identidade, esteve internada no HUJM de
agosto a outubro de 2012, pela clínica cirúrgica e UTI/adulto. Sua internação se
deu para reconstrução do esôfago devido ingestão de substância química
corrosiva, por tentativa de suicídio três meses antes da internação. Foram
realizados com J. 14 atendimentos, porém focalizaremos aqui os dois
primeiros, uma vez que estes se mostraram ricos não somente em produção
catártica, mas também em localização das questões que a levaram a cometer
tal ato. Percebemos nestas sessões o transito da cliente pelas fases
características do processo terapêutico (ROGERS, 1942/2005), tendo
possibilitado maior compreensão de si, alteração e ampliação de sua
percepção e maior entendimento do que a mobilizou em suas escolhas. Apesar
de J. se encontrar hospitalizada e o atendimento lhe ter sido ofertado sem seu
pedido, quando decidiu compartilhar sobre suas vivências, passou a assumir,
segundo o autor, uma ação importante sobre si e sua experiência,
reconhecendo o espaço de ajuda. Em seguida, e ao terem sido criadas as
condições facilitadoras pelas atitudes terapêuticas de consideração
incondicional, congruência e compreensão empática, J. passa a expressar
sentimentos negativos e hostis com relação a si mesma e às suas escolhas. A
cliente passa a julgar seus posicionamentos como “errados”, relatando as
consequências negativas que estes tiveram para si. Fala da culpa pela
tentativa de suicídio, o que a fazia questionar sobre sua posição assumida nas
relações familiares, principalmente no papel de mãe, sentindo que causou um
problema ainda maior para si e para a família. Diz que o “estrago emocional” foi
maior que físico, mas sentia que poderia se recuperar, embora nunca se
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esqueça do que fez. Em seguida, J. passa a expressar sentimentos positivos,
revelando desejos e a promoção de maturidade que leva a novos níveis de
integração. Ela comenta sobre o anseio de viver e, relacionando à
religiosidade, sente que lhe foi dada uma nova chance. Passa a conjecturar
sobre as perspectivas futuras quanto aos relacionamentos afetivos. No
segundo encontro comenta sobre a decisão de conversar com o cônjuge,
retomar o casamento e escrever sobre tudo o que havia revisitado durante o
período de internação. Tais atitudes demonstram o início de ações positivas,
mesmo que hesitantes e restritas, mas cada vez mais integradas. Percebemos
que nestes dois atendimentos desenvolveram-se todas as fases descritas por
Rogers (1942/2005) de um processo terapêutico, considerado por alguns
profissionais como momento de simples levantamento de demanda ou coleta
de dados/anamnese. Com esta experiência, constatou-se que estes
atendimentos iniciais, considerados como plantões psicológicos, podem ser tão
ou mais significativos para as pessoas, conforme ocorrera com J.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; a importância dos
atendimentos iniciais; psicologia hospitalar; relato de experiência.
12.
DA TENDÊNCIA FORMATIVA À TENDÊNCIA ACTUALIZANTE:
IMPLICAÇÕES NA PATOLOGIA E NA PSICOTERAPIA
JOÃO HIPÓLITO
ODETE NUNES
RUTE BRITES - Centro de Investigação em
Psicologia – Universidade Autónoma de Lisboa PORTUGAL
O conceito de tendência actualizante proposto por Carl Rogers e que, segundo
o próprio, “… relies much more heavily on the individual drive toward growth,
health, and adjustment. Therapy (…) is instead a matter of freeing him for
normal growth and development, of removing obstacles so that he can again
move forward” (1942, p. 29), foi integrado pela comunidade científica
(Maslow,1970; Biermann-Ratjen, 1996; Bozarth, 1998; Gaylin, 2001; BarretLennard, 2003; Hipólito, 2011), tornando-se na perspectiva de Brodley (1994),
um dos três pilares da Terapia Centrada no Cliente. A autora nomeou as seis
condições necessárias e suficientes para a mudança e a atitude não-directiva
como os outros dois. A apresentação do conceito de tendência formativa,
descrita por Rogers como sendo “a tendência sempre actuante em direcção a
uma ordem crescente e uma complexidade inter-relacionada, visível tanto no
nível inorgânico como no orgânico” (1983), teve uma aceitação diferente, tendo
sido manifestada alguma reticência da parte de alguns dos seus discípulos,
nomeadamente Barbara Brodley, como se percebe pela ausência de qualquer
referência ao conceito na obra Practicing Client-Centered Therapy, de sua
autoria. No presente trabalho é proposta uma reflexão sobre os dois conceitos
e suas implicações, quer de um ponto de vista psicopatológico, quer na
perspectiva da compreensão dos processos terapêuticos, potenciais
catalisadores deste elemento motivacional intrínseco aos seres.
Palavras-chave: tendência actualizante; tendência formativa; terapia centrada
no cliente; modelo auto-organizativo; psicopatologia.
13.

DIAGNÓSTICOS E ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA
JOÃO HIPÓLITO
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ODETE NUNES
RUTE BRITES - Centro de Investigação em
Psicologia – Universidade Autónoma de Lisboa PORTUGAL
Tem sido largamente disseminada a ideia de que a postura de Carl Rogers
perante a elaboração de diagnósticos era francamente negativa, isto é,
considerando-os inúteis e, mesmo, nocivos. Contudo, no decorrer da análise do
seu trabalho, constata-se que utilizava, sem preconceitos, os diagnósticos
tradicionais da psicopatologia, como é possível verificar em obras como
Psychotherapy and Personality Change (1954), Psychotherapy and its Impact
(1967) e On Personal Power (1977). Em nossa opinião, a sua atitude basearse-ia numa abordagem pragmática da comunicação. No entanto, com a
mudança de paradigma assumida em dezembro de 1940, do biomédico para o
“das novas terapias”, C. Rogers passou a utilizar, sem expressamente o
mencionar, um novo aparelho diagnóstico. Esta “ferramenta”, baseada nas seis
condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica, constitui um
“meio de diagnóstico” relacional e, na nossa perspectiva, coerente com a
atitude de confiança na capacidade de auto-organização do cliente, elemento
fundamental para o desenvolvimento do processo terapêutico.
Palavras-chave: ACP; diagnósticos; modelo biomédico; modelo autoorganizativo; resposta terapêutica.
14.
DOES ADJUSTMENT REALLY MATTER? OLDER ADULTS’ SELFREPORTS ON ADJUSTMENT TO AGING AND SUBJECTIVE AGE
SOFIA VON HUMBOLDT - Research Unit in
Psychology and Health, R&D – ISPA – Instituto
Universitário – Lisboa – PORTUGAL
ISABEL LEAL - Research Unit in Psychology and
Health, R&D – ISPA – Instituto Universitário –
Lisboa - PORTUGAL
GEORGETA NICULESCU - Romanian Association
of Person-Centered Psychotherapy – Bucharest
- ROMANIA
FLORENTINA PALADA - Romanian Association
of Person-Centered Psychotherapy – Bucharest ROMANIA
CORINA PÂNZARU - Romanian Association of
Person-Centered Psychotherapy – Bucharest ROMANIA
MIHAELA TUDOSIE - Romanian Association of
Person-Centered Psychotherapy – Bucharest ROMANIA
NICOLETA SPIRU - Romanian Association of
Person-Centered Psychotherapy – Bucharest ROMANIA
MIHAELA
TEODORESCU
Romanian
Association
of
Person-Centered
Psychotherapy – Bucharest - ROMANIA
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IRINA MIHĂILĂ - Romanian
Association
of
Person-Centered Psychotherapy – Bucharest ROMANIA
Purpose: To analyze the manifestations of adjustment to aging (AtA) and
subjective age (SA) identified by older adults and to investigate the latent
constructs that can work as major manifestations in AtA and SA in an older
Portuguese and Romanian population. Methods: Measures were completed,
using a variety of culturally appropriate methods, including demographics and
interviews. Complete data were available for 64 older adults aged between 7299 years (M=80.1; SD=5.8). Data was subjected to content analysis.
Representation of the associations and latent constructs were analyzed by a
Multiple Correspondence Analysis (MCA). Results: The most prevalent
response of the interviewed participants for AtA was ‘Accomplishment, personal
fulfillment, and future projects’ (24.1%). ‘With apprehension’ (33.3%) was
identified as the most frequent SA response. Findings showed a model for each
nationality. AtA and SA for Portuguese elderly were explained by a three-factor
model: ‘conciliated’, ‘young-at-heart’ and ‘involved’. A three-dimension model
formed by ‘satisfied’, ‘attentive’ and ‘concerned’ was indicated as a best-fit
solution for Romanian elderly. Conclusions: AtA and SA are strongly explained
by increased likelihood of specific constructs in its definition. AtA was differently
related to SA in older adults in both samples.
Keywords: adjustment to aging; multiple correspondence analysis; older adults;
Portuguese; Romanian; subjective age.
15.
CLIENT IN PSYCHOTHERAPY: THE EXPERT OF YOUR OWN INNER
JOURNEY
BRUNO DE MORAIS CURY - Mestre em
Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais
(PUC-MG) - Professor e
supervisor de estágio do Curso de Psicologia
da FACISA – Faculdade de Ciências Biológicas
e da Saúde na União de Ensino Superior de
Viçosa Ltda. (UNIVIÇOSA) - BRASIL
LEANDRO BICALHO LOPES - Psicólogo pela
FACISA – Faculdade de Ciências Biológicas e da
Saúde na União de Ensino Superior de Viçosa
Ltda. (UNIVIÇOSA) - BRASIL
DANIELE PEREIRA LINHARES - Psicóloga pela
FACISA – Faculdade de Ciências Biológicas e
da Saúde na União de Ensino Superior de Viçosa
Ltda. (UNIVIÇOSA) - BRASIL
Directivity and non-directivity are topics that generate a lot of discussion and
controversy when debate arises in the Person Centered Approach, created by
the North American Carl Rogers. We believe that these concepts are being
conceptualized and interpreted wrong. Therefore, the aim of this article is to
clarify how is the non-directivity of the therapist and therefore the process that
occurs when part of policy from the customer perspective. To verify our
hypotheses, we use fragments of sessions, transcripts of clinical treatments
performed with this theoretical approach in order to clarify our perspective on
where these concepts are or not employed correctly.
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Keywords: directivity; non-directivity; actualizing tendency; organismic wisdom.
16.
ENCONTRO PSICOTERÁPICO E A ABORDAGEM CENTRADA NA
PESSOA: CRESCIMENTO DO CLIENTE E DO TERAPEUTA
FERNANDA CÂNDIDO MAGALHÃES - Professora
assistente do Curso de Psicologia da
Universidade Federal do Estado de Mato Grosso
– campus Cuiabá - BRASIL
Durante os atendimentos psicoterápicos no curso de formação de facilitadores
na Abordagem Centrada na Pessoa, o contato com as clientes no setting
terapêutico, na clínica social do Centro de Psicologia da Pessoa (CPP), no Rio
de Janeiro, sob supervisão do professor doutor Rogerio Christiano Buys,
possibilitou um olhar diferenciado aos efeitos que uma relação pautada nos
fundamentos desta abordagem podem provocar nas pessoas envolvidas.
Nesse sentido, tendo como objetivo realizar uma reflexão teórica dessas
vivências, optou-se pelo método do estudo de caso, para abordar sobre o
atendimento realizado a uma jovem de 30 anos, durante um semestre, tendo
como foco a relação estabelecida entre terapeuta e cliente e, de modo
especial, dando ênfase ao fundamento básico da abordagem, a tendência
atualizante. Conforme proposto por Carl Rogers (1980), essa é a capacidade
existente em cada organismo de movimentar-se em direção à realização
construtiva das possibilidades. Em diversos momentos essa capacidade pode
ser observada, tendo em vista que ao longo desses atendimentos foi possível
perceber mudanças significativas na cliente que, inicialmente, apresentou-se
com postura rígida no continuum do processo, relatando muitas mágoas e
dores que carregava de suas histórias passadas e, ao final, passa para
flexibilização, mesmo não tendo ainda finalizado os atendimentos, mostra-se
mais autossuficiente e se vê enfrentando suas questões sem desabar e sem
achar que é o fim do mundo. Somado a isso, credita-se como mérito dessa
relação, a possibilidade de aprendizado da terapeuta principiante que, apesar
de seus erros de aprendiz na condução do processo, pode fazer prevalecer as
condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica da
personalidade. Com essa vivência se viu que, para estar congruente, ser
empático e ter aceitação incondicional não basta saber tais conceitos, pois
esse aprendizado não é da ordem da cognição, mas sim do sentir, do
experienciar.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; tendência atualizante;
psicoterapeuta aprendiz.
17.
PSICOLOGIA DA SAÚDE: REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO DE
PATOLOGIZAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE PELO OLHAR DA
ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA
FERNANDA CÂNDIDO MAGALHÃES - Professora
assistente do Curso de Psicologia da
Universidade Federal do Estado de Mato Grosso
– UFMT - campus Cuiabá - BRASIL
MARIA APARECIDA MARTINS - Discente do
Curso de Psicologia da Universidade Federal do
Estado de Mato Grosso – UFMT - campus Cuiabá
- BRASIL
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Este trabalho tem o intuito tecer reflexões sobre assunto discutido pela área de
saúde, em especial, pela psicologia da saúde. Percebe-se atualmente um
processo indiscriminado de patologização dos comportamentos considerados
inadequados e sua consequente medicalização, tendo como foco principal a
doença e perdendo-se, assim, de vista a pessoa. Este fenômeno está se
tornando cada vez mais comum, deixando pessoas reféns do uso de
medicamentos, como forma de solução rápida para tais problemas, entretanto,
se avalia que, em grande parte, são questões de ordem social. Para nortear a
discussão tomou-se como base o filme 1984, de George Orwell, e o artigo “A
epidemia de doença mental” de Márcia Angell (2011). A análise teve foco no
mecanismo de domínio e controle utilizados pelas sociedades mencionadas.
Tanto a do filme, quanto a do texto mostram a exploração da patologização da
população como forma de controle e manutenção do poder social e econômico.
Na comparação entre filme e texto foi possível observar que, apesar das
diferenças pontuadas, estas sociedades estão vinculadas pela relação de
dominação, pois, enquanto no filme o autor sinaliza que o pensamento que
estiver em desacordo com o partido é entendido como subversivo, assim, tanto
o sujeito quanto sociedade são levados a acreditar que estes pensamentos são
causados por alguma doença de cunho mental, por sua vez, no texto de Angell
(2011), verifica-se que a indústria farmacêutica, auxiliada pelas associações
psiquiátricas, estimula, de forma indiscriminada, o uso de medicamentos para
transtornos mentais. Esta expansão ocorreu porque a indústria farmacêutica
percebeu o potencial mercado consumidor dessas drogas. Acrescenta-se ainda
que os médicos psiquiatras, responsáveis por atualizarem o Manual de
Doenças Mentais (DSM), nos últimos anos, têm incluído muitos
comportamentos patológicos, que antes eram considerados normais. Não
obstante, os órgãos americanos de controle e aprovação de medicamentos
agem de maneira a favorecer a indústria farmacêutica quanto a manipulação
das informações referentes aos testes destes medicamentos. Observa-se que
a mídia é utilizada como mecanismo de distorção da verdade, com o único
intuito de preservar os interesses econômicos de dado grupo que usa seu
poder para seduzir aqueles que detêm algum controle sobre a população. A
Abordagem Centrada na Pessoa, de Carl Rogers, observa que, quando o
indivíduo direciona sua vida no sentido contrário ao crescimento natural do seu
organismo, ocorrem rupturas em sua personalidade, levando-o a um processo
de sofrimento psíquico. Entretanto, para ele, toda pessoa é constituída por uma
tendência atualizante, todos caminham para um desenvolvimento pleno e
integrado. Isso posto, acredita-se que a proposta de Rogers traz subsídios para
essa discussão sobre o processo de patologização da sociedade, tendo em
vista que, ao estar centrado na pessoa, pode-se compreender que isso nada
mais seja do que a resposta orgânica destes indivíduos a um direcionamento
inadequado ao desenvolvimento humano, e a função dos psicólogos será de
facilitadores do processo para que o desenvolvimento aconteça.
Palavras-chave: tendência atualizante; psicologia social da saúde;
patologização.
18.
ATITUDES FACILITADORAS EM UM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
FERNANDA CÂNDIDO MAGALHÃES - Professora
assistente do Curso de Psicologia da
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Universidade Federal do Estado de Mato Grosso
– UFMT - campus Cuiabá - BRASIL
JULIANA BATISTA FITARONI - Graduanda do
Curso de Psicologia da Universidade Federal
de Mato Grosso - UFMT- campus Cuiabá BRASIL
PÂMELA THAÍS DELMONDES - Graduanda do
Curso de Psicologia da Universidade Federal
de Mato Grosso - UFMT - campus Cuiabá BRASIL
Este trabalho retrata experiência concernente ao Estágio Básico nos Contextos
Clínicos e de Saúde, disciplina do sexto semestre do curso de Psicologia, da
Universidade Federal de Mato Grosso - Cuiabá, no qual fomos inseridas na
Unidade I do Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho. Para
este relato nos baseamos na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), visto que
a teoria tem entre seus pressupostos básicos, o respeito pelo indivíduo, por sua
autonomia e potencial de desenvolvimento. A nossa inserção na prática se deu,
inicialmente, com um sentimento de insegurança, visto que a representação
não familiar sobre o espaço psiquiátrico esteve presente, acompanhado dela
vinham a curiosidade, a preocupação e a ansiedade em conhecer um ambiente
até então nunca vivenciado. Havia o cuidado em manter abertura a novas
experiências e à observação de tudo o que nos era apresentado, com vistas à
ampliação do nosso crescimento profissional e pessoal. Devido às
características desse estágio, entramos em contato com os clientes, sem
conhecer seus prontuários e patologias, o que nos proporcionou a vivência do
que a teoria de Rogers nos indica: devemos olhar a pessoa e não a doença.
Percebemos que, ao adotar a postura centrada, ao fazer uso das condições
facilitadoras, nos colocando à disposição do outro, ao interagir e escutar os
relatos de vida dos usuários, eles se sentiam respeitados e aceitos. Vários
deles afirmaram que nós nos relacionávamos de maneira diferente. Ao refletir
sobre esse feedback, consideramos que se pautava no fato de nos ocuparmos
da vivência com os internos, sem considerar rotulações, e sim em percebendoos enquanto pessoas. Por tudo isso, compreendemos que a consideração
positiva incondicional e a compreensão empática, dois dos princípios
facilitadores da ACP, proporcionam às pessoas autoconhecimento como seres
íntegros, ultrapassando o rótulo da loucura, percebendo assim os benefícios
desta relação. Acreditamos ter praticado a experienciação, pois foi possível
estar de um modo inteiro e tratá-los com igualdade, enxergando-os como
pessoas que têm uma história de vida e que têm coisas a dizer sobre si.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; atitudes facilitadoras; hospital
psiquiátrico.
19.
GRIEF IN REPRODUCTIVE LOSS AND THE PERSON-CENTERED
APPROACH
ANA MARIA ARRUDA LANA - Instituto de
Psicoterapia
Humanista - Belo Horizonte BRASIL
Reproductive loss which includes all forms of gestational failure - from early
miscarriage to perinatal death - is a very frequent event affecting millions of
families annually all over the world. Nevertheless it may happen as an “invisible”
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loss, much as decades ago, especially if occurring at an early gestational stage
when the grief that follows is experienced as the so-called “disenfranchised
grief”, poorly recognized and non-validated even among health professionals
and within the society itself. Reproductive loss is no longer considered a "nonevent", as it was in the past. However, couples are still not encouraged to
properly express their pain both by professionals and society, who accept and
stimulate precocious establishing of parent-child affective bonds during
pregnancy but, at the same time, are still insufficiently prepared to provide
specific support in case of loss. The impact of reproductive loss may have
lasting effects on the mother, the couple and the whole family. Besides
experiencing feelings such as emptiness, guilt, anger and sadness, women may
develop anxiety, physical symptoms, even depression and post-trauma stress
syndrome, the intensity and duration of grief showing some differences related
to a number of variables. Following a miscarriage or whenever there is no way
to concretize the experience (e.g., through funeral services or any ritual that
would help to symbolize it), it may be similar to the grief after other types of
significant losses. Emotional support to this kind of grief is still under debate
with some studies - including metanalysis – showing inconclusive results as for
the best approach. Studies on grieving processes show the importance for the
counselor to be a creative listener, especially in the acute phase when the client
needs much help on symbolizing the experience, not to be judged or told what
to do. For many years working as a perinatal pathologist at a University
Hospital, I often had the opportunity to perceive the needs of mothers and
couples towards specific interventions which necessarily might include empathy
and unconditional regard on the basis for counseling or therapy, when
indicated. More recently, at the time I began my formative course on PersonCentered Approach, this perception has motivated me to offer specific
attendance to those women and men who would demand support. I decided to
start getting information from women who had experienced reproductive loss at
any stage of pregnancy in any time in their lives, with the main focus on
emotional aspects as well as the support they’ve eventually had from health
professionals, family and friends. After interviewing nine women, I have already
the clear notion that, irrespective of the kind of loss, the feelings they
experienced have much in common and may last long. Also, the resolution of
their grief either was or would be facilitated by a support from physicians,
nurses, social workers or therapists - even only family and friends - which must
require empathic attitude and unconditional regard in its main framework, as
proposed and provided by the Person-Centered-Approach.
Keywords: grief; loss; miscarriage; perinatal death; person centered approach.
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Traditionally, the psychological status of the therapist is defined as a personality
(sometimes as a Personality with a capital letter) (Kochyunas, 1999). This
provision is based on the idea, which consists in the fact that the relationship
between therapist and client is an interpersonal relationship, i.e. relationship,
built on the model of social influence (Strong, 1968) and is essentially similar to
all other interpersonal relationships. However, it is quite obvious that the
therapeutic relationship is very specific (unconventional) and therefore cannot
be regarded merely as a form of interpersonal relationship. This contradiction
sets the problem of the therapist’s psychological status: in what capacity (as
who) the therapist communicates and interacts with the client; how can we
describe the psychological quality of his psychotherapeutic position? In
humanistic psychology (Rogers, 1961), existential analysis (Langle, 2009),
esoteric psychology (Gurdjieff, 2006), analytical psychology (Jung, 1994, 1995),
ontopsychology (Meneghetti, 2007) the two components of subjectivity are
highlighted invariably: personality (ego) – a specific conglomerate
psychophysical characteristics, social functions and essence (self) – free and
responsible entity capable of making autonomous and authentic decisions.
Formation of personality is a process of individualization. The individuality is a
result of this process. The implementation of the human essence (individuation
according to Jung) is a deep inner work (Gindilis, 1996), the result of which –
individity – is the oppositional to individuality "pole" of subjectivity. In other
words, analysis of the organization of subjectivity reveals its following polar
dimensions: individuality (personality, human) and individity (essence, being)
(see, also, Lee, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2012e, 2012f). Individuality is
regarded as an integral "profile" of the personality. Such profile can be regarded
as a property of each personality (i.e. it’s possible to say that every human
being has a personality) as a kind of higher form of integrity. Without
contradicting with these provisions, we could assume that the individuality is
gradually formed around the ego (personality). Whatever the individuality of
personality is, it lends itself to diagnosis, and the description on the typology of
the object (sign) language. Even "brilliant individuality" falls into the class of
"genius" and thus is an object of typologization. The personality and individuality
are the object of the traditional humanities, such as sociology, psychology,
political science, history, ethnology, cultural studies, etc. Individity is a specific
integrated embodiment of the human essence. On the one hand it serves as an
instance, responsible for the process of individuation. On the other hand
individity can be seen as the result of this process. Individity is presenting itself
by metaphorical material, which is far from conventional clarity. The
oversaturation of individity’s language by author’s metaphors clearly shows that
individity can not be classified, that every time we have a unique process.
Experience of therapeutic work with clients in non-directive formats of clientcentered, expressive and ontotherapy suggests that the process of
psychotherapy consistently passes through three main stages. In the first stage
the "problem" of the client is localized in the area of interpersonal relations, or at
the level of client interaction as individuality with other personalities or
individualities. At this stage, the client uses evaluative, stereotyped, clichéd,
sign language. In the second stage the "problem" has been in a sphere of
intrapersonal relationship as a client relationship to the different contents of his
own inner world. Finally, in the third stage the "problem" is moved to the field of
transpersonal relationships and is tagged as man's relationship to his
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personality as a whole, which is impossible without transpersonal "fulcrum", as
which can perform only the essence of the person (or more precisely, its
implementation – individity). At this stage the client’s personality put it "in
question" as itself, the language is saturated with author’s metaphors, the range
of self-presentations is growing, expanding and deepening, and self-perception
is enriched by a unique sensations and experiences. Human being begins to
embody a different from individuality mental configuration – an individity. This
can cause a person to a new world of experiences, which combines a sense of
finding a new sense of vitality, fullness, self-worth, etc. Such experiences can
take form of altered states of consciousness as a rebirth, a new birth, a new
acquisition of the "I" and the rejection of the former "I" (personality,
individuality). For the third stage of therapy is also characteristic the living
symbolic images ("living characters" in Jung's terminology), which (in contrast to
the metaphors) is perceived as "miraculous", not created or generated by the
client, full of meaning, a superior understanding of the actual current and thus
generate new opportunities in life. At this stage the essence-individity of human
being is revealed, and the process of its transcendence, access to forms of
transpersonal experience is begun (from the experience of another person as a
unique live Front-Face to experience of Divine). In other words, in the process
of psychotherapy the original individuality built on the top of personality is
changing, individity reveals itself as a "new individuality", which includes the
essence – the "center of the initiative" – as its integral part. The main features of
the integral individity: numinous, transpersonal experiences, sensitivity and
openness to experience, authenticity and congruence, the ability not to act out
their states by actions and the ability to love. The most important condition of
the psychotherapeutic process is the psychological status of the
psychotherapist. This status is the result of actualization by the therapist not his
individuality, but his individity in the communication with the client. The
therapist’s individity is characterize not only by unconditional positive regard,
empathic understanding and congruent self-expression, but also by an altered
(unconditional) state of therapist’s consciousness (Rogers, 1986) and the
therapist’s presence in the therapeutic situation by his intuitive, positive,
essential characteristics (Baldwin, 1987).
Keywords:
psychotherapist;
personality;
essence;
individualization;
individuation; individuality; individity.
21.
PERSON-CENTERED APPROACH IN BUSINESS RELATIONS:
TRAINING OF ACTIVE LISTENING FOR BUSINESSMEN
VLADIMIR A. STROH - National Research
University Higher School of Economics –
Moscow -RUSSIA
It seems to be obvious there are no more different approaches to a human, his
problems and ways to deal with them than cognitive-behavioral and personcentered ones. Is there a possibility of agreement (if not a union) between
them? I assume that my more than 20-years experience in the field of training
work gives me a reason to say «yes». As an example we can consider
cognitive-behavioral training of active listening for businessmen. Such
educational model has been approved and modified in video training of
business communication school in Tallinn in 80ties of the last century (Mikkin,
1984; 1986). At that time this term was applied to active use of video feedback
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during the learning process. The key discovery was that the procedure of
concrete behavioral skills training which could be easily algorithmetized
contains a central idea of C. Rogers in its core. He wrote about necessity of
empathic listening, unconditional positive regard and following the client during
the therapeutic dialogue. The necessity for what? For a goal achievement. What
kind of goal do we mean? The answer given there is placed in the context of
effectiveness of business communication which is aimed at the resolution of a
problem or at least at following a way to its resolution in the concrete situation of
interaction (Жуков, 1988, 2009). We are also guided by the idea E. Meadows
(Meadows, 1999a, 1999b) who claimed the difference between client-centered
therapy and person-centered approach: the latter considers empathy,
congruence, unconditional positive regard as special skills which can be applied
to make a communication more effective. In this way, effectiveness of business
communication, determined by the degree of completeness and coherence of
understanding a common (business!) problem, is dependent on the quality of
active listening skills of both partners. Role playing situations provide unique
experience which enable to train these skills: firstly, in accordance with specific
instructions for playing, later – during free communication between members of
a training group. Success in learning process is assessed on the base of threecomponent model of cognitive-behavioral training. These three components are:
cognitive, evaluative and behavioral. Recognition of active listening in
somebody else’s and then in trainee’s own behavior inside and outside of
training space is expected on the cognitive level. Very often it happens like a
specific insight – trainees share their joy of recognition cases of active listening
in a movie or a TV show, in their relatives or friends’ behavior. Evaluative level
accumulates positive experience of a trainee. This experience is related to
successful use of active listening in training situations and then in everyday
professional and private life. Successful attempts to establish a good contact
with a partner or to understand him better give energy and confidence,
motivates for further training. Behavioral level implies conscious and later
unconscious use of active listening skills in relevant situations and refusal to
use them in cases which do not require such behavior, inside and outside of
training. This level allows to assess the effectiveness of a training procedure in
total. Thus, person-centered approach has a great potential in such a pragmatic
field of human relationship as business communication.
Keywords: cognitive-behavioral therapy; person-centered approach; business
training; business communication.
22. INDIVIDUAL STYLE FEATURES OF A GROUP THERAPIST
ELENA I. KIRILLOVA - National Research
University Higher School of Economics –
Moscow - RUSSIA
The individual therapeutic style issues in group therapy are quiet topical as
group work has been spread not only in psychological and therapy practice but
also in training students. In this case we mean person-centered group practice,
both in psychotherapeutic and training contexts. The individual style of a
therapist as the subject of psychotherapy has certain characteristic features.
Such commonly known features of individual style are the following: a) a stable
system of techniques and methods b) this system should be based on personal
characteristics of a therapist, and c) effective readjustment to objective
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requirements of the profession (Klimov, 1982). C. Rogers defined therapist as a
person who facilitates the development of group and participants’ potential. A
therapist has to be effective, especially in building interpersonal relationships
(Rogers, 1970). The therapist creates a situation in which the head becomes
unnecessary for the group and at the same time the therapist is able to express
his or her individuality. Emphasizing the importance of a group therapist itself is
the main difference between person-centered approach and other methods of
group therapy. The most difficult task for the therapist in a group is the
renunciation to be competent, hard-working and successful (Devonsher, 1976).
However, this does not preclude the fact that therapist should be experienced,
know much about group phenomena and be able to work with here-and-now
situations in group. These aspects of therapeutic work are ambivalent and it
may cause many problems, a lot of fear and anxiety, which prevent a therapist
from self-expression, influence one’s working style. They create issues for
discussion, reflection, and also determine the originality of the study. Personcentered therapists predominantly use speech in their work. Individual style may
be exposed with the help of speech intentionality (Pavlova, 2007). According to
our study of therapeutic speech intentionality (Orlov, Kirillova, 2010),
psychotherapeutic intentions are: unconditional acceptance, empathy,
congruent
self-expression,
help,
self-disclosure,
sriving,
providing
independence. As we can see, these intensions are also human ones, and they
are connected with relationships among people: accepting one the way he or
she is, understanding of his feelings, sincerity, the desire to help and assist in
understanding oneself and self-relation, in searching individual meanings,
turning a person to his internal resources, opening individual experience to
others, giving a person the freedom to make independent decisions. It is
important to note the modifications we made in the classification of intensions.
Empathy, formerly belonged to the class of contact intentions in dialogic
category, is now referred to the class of essential intentions in helping category.
This intension is oriented to self-consciousness of a client. Therapist should
develop his or her empathy, unconditional positive acceptance of a person and
congruent self-expression. All these issues are inseparably linked with each
other. Therapist fulfills them in group work, and the fulfillment is the basis of
personal professional style. Moreover, the mentioned issues are the
fundamental principles of person-centered psychotherapy. If a therapist has a
certain level of fear and anxiety, they may prevent him or her from using the
triad of therapeutic conditions and other therapeutic intentions. Personal
psychotherapeutic style can change under this influence, varying from «nondirective» to «authoritarian». In person-centered approach being human means
being a professional and the degree of therapeutic intentions determines
individual professional style of a group therapist.
Keywords:
person-centered group therapist; therapeutic
style; intentions
of psychotherapeutic speech.
23. DOWNSHIFTING AS A WAY OF SELF-ACTUALIZATION
ANNA PAUKOVA - National
Research
University
Higher School of Economics –
Moscow - RUSSIA
Downshifting as a specific phenomenon is becoming more and more widespread in modern society. Definitions of downshifting vary and intercross with
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similar concepts such as «voluntary simplicity», «asceticism», «frugal living»,
«sea change», «culture creative movement» (Gandolfi, 2008) etc. We think that
the necessary and sufficient condition to define a person as a downshifter is
that he voluntary re-organizes his professional activity in a way which follows to
slowing down or even decreasing financial wealth and/or social status. From an
external point of view downshifters may seem loosing important things such as
career achievements, money, social respect etc. So why people do that?
Downshifting always implies some kind of self-limitation in order to acquire
something else. Downshifters even tend to regard themselves as «upshifters».
It is very important to understand the meaning and psychological content of
«upshifting of downshifters», as some researchers and HR-practicians assume
downshifting to be a sort of a modern «disease» which should be treated. But if
we take a closer look at the phenomenon maybe we will decide that other
people need treatment to become downshifters? Actually, that’s not such a
peculiar idea. Australia Institute has conducted a number of researches which
consider a connection between downshifting and life fulfillment (Breakspear,
Hamilton, 2004). Institute for Studies in Happiness, Economy and Society
(ISHES), pursuing to figure out the conditions of Gross National Happiness,
regard downshifting as an important phenomenon for deep investigation
(http://ishes.org). From our point of view, downshifting can be considered as a
specific way of personal actualization which in many points differs from the
other «legal» and common ways of self-actualization in a modern society. It can
be described as a process of personification in comparison with a process of
personalization (Orlov, 1995). In our paper such features of self-actualization
process in downshifting will be proposed and examined:
intensification of Real self via active approbation of possible selves;
moving from self-alienation towards self-empathy;
moving from «having» to «being» mode of existence (Fromm, 1976);
moving from extrinsic to intrinsic motivation;
improved quality of self-regulation;
moving towards personal integrity and wholeness;
fulfillment and balance in different spheres of life.
Keywords: downshifting; self-actualization; lifestyle; self.
24. TRUST AND SAFETY IN THE PERSON-CENTERED APPROACH
IRINA IAKIMANSKAIA - Orenburg State
University - RUSSIA
We often hear about the importance of trust for life. But clearly define this
phenomenon no one has, and it has been repeatedly emphasized. Such a
variety of interpretations of trust demonstrates the complexity of the
phenomenon and its importance for the person-centered approach. Trust is
defined as the condition for the existence of man's relations to the world, the
people themselves as a social resource identity, allowing it to interact in a fairly
wide range, as the expectation of the obligations on the part of others, as an
indicator of success factors and partnership strategy in the implementation of
human activity. Trust is defined as a psychological attitude, which includes
interest for the partner, expectations of satisfaction from working with partners,
the emotions that accompany these expectations, positive emotional
expectations from the partner, and the general state of tranquility due to the
relationship with the partner, the experience of successful interaction
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expectations. Trust also is respected, built in the end based on the proven
results of the objective assessment of people and objects of the world as a
worthy, deserving of respect. Safety associated with the notion of a social
environment, the possibilities of creativity and self-realization. The experience of
safety, according to many researchers, is a basic human need, and at the same
time, arrangements for ensuring effective personal development and change.
Healthy sense of safety is based on three categories of basic beliefs that make
up the core of the subjective world of the individual: 1) the belief that the world
is better than evil, and 2) the belief that the world is full of meaning, and 3) the
belief in the value of own "self." Psychological safety is defined as the state of
public consciousness in which society as a whole and each individual person
perceive the existing quality of life as an adequate and reliable. The experience
of psychological safety is tiered nature; complete safety is the state of boredom,
sleepiness, for optimum life of a person needs a certain amount of predictable
risk for each person that risk has an individual nature. Unpredictable risk, or a
state of uncertainty, is the experience of danger, stress, accompanied with
anger and aggression to the world. Trust and safety are linked through the
sensual sphere of a person. The combination of the pole - the trust-distrust and
safety -risk generates four types of roles that can be traced from clients with
complex emotions associated with these components - "traitor," "your,"
"strange," "orphan." The main driving force behind these changes in social roles
- feelings of guilt and resentment and acts of violence and dependency.
Customer experience difficulties in confidence and security falls into the cycle,
change one social role to another in interpersonal relationships, cannot build a
constructive taking of relations with other people. Experience of taking a
relationship that he suffers consultation with the psychologist is his unique
resource in the output from the "us and them" and to build relationships with the
people around him.
Keywords: trust; safety; interpersonal relationships.
25. REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO NO BRASIL: A
IMPORTÂNCIA DOS ESTÁGIOS CURRICULARES
BRUNO DE MORAIS CURY - Mestre em
Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais (PUC-MG) - Professor e
supervisor de estágio do Curso de Psicologia
da FACISA – Faculdade de Ciências Biológicas
e da Saúde na União de Ensino Superior de
Viçosa Ltda. (UNIVIÇOSA) - BRASIL
O objetivo do presente trabalho é entender a importância dos estágios
curriculares na graduação em Psicologia e analisar suas funções específicas. A
carência bibliográfica sobre os estágios curriculares, principalmente associada
ao Curso de Psicologia, deixa uma lacuna de conhecimento, justificando a
realização desta pesquisa. Foram achados apenas alguns artigos e nenhum
livro trata exclusivamente a respeito do tema. E, mesmo os autores que tratam
da formação do psicólogo, no geral apenas mencionam os estágios, mas esses
(com exceção de um) não são foco dos estudos publicados. Procurei entender
a parte que cabe aos estágios curriculares na formação do psicólogo,
analisando as suas funções, e a articulação entre a parte e o conjunto da
formação. A primeira etapa da produção de dados consistiu em uma análise
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documental e na revisão de literatura sobre o tema. A segunda etapa consistiu
numa pesquisa de campo realizada por meio de entrevistas individuais a duas
supervisoras e a coordenadora de estágio, além de grupos focais com
estudantes do curso de Psicologia. A coleta desses dados foi feita na Pontifícia
Universidade Católica de Minas (PUC Minas - Unidade Coração Eucarístico),
localizada na cidade de Belo Horizonte/MG. As Diretrizes Curriculares para os
cursos de graduação estabelecidas pelo MEC sugerem mudanças radicais e
bastante positivas. Ao sugerirem múltiplas habilidades e competências
profissionais, indicam valiosos caminhos para a melhoria dos processos de
ensino-aprendizagem e o perfil do egresso em cursos de psicologia. O estágio,
enquanto importante produto da formação deve preparar o aluno aspirante a
psicólogo, neste contexto específico, para desenvolver as competências e
habilidades necessárias ao exercício da profissão. Competências descrevem
capacidades humanas para realizar algo. As competências são construídas por
meio de processos de aprendizagem influenciados por três conjuntos de
capacidades humanas: conhecimentos (informação, saber o quê e saber o
porquê), habilidades (técnica, capacidade e saber como) e atitudes que
envolvem o querer fazer, a identidade e a determinação. O enriquecimento da
formação profissional de psicólogos envolve, também, entre outras
providências, a capacitação de coordenadores de graduação em elaboração de
estruturas curriculares baseadas em competências. O desenvolvimento das
competências exigidas do profissional de Psicologia requer uma formação
baseada na diversificação de métodos e de estratégias na criação de situações
de aprendizagem que levem o aluno a demonstrar as competências
norteadoras do currículo como solução de problemas e geração de
conhecimentos. A pesquisa apontou a dificuldade da interlocução entre teoria e
prática se manifesta no depoimento dos alunos e estes consideram restritas
suas oportunidades de atuação no campo. No estudo de caso em questão,
feito na PUC Minas, percebemos que a instituição pode estar pulverizando,
fragmentando a formação, no sentido de que os estágios oferecidos são curtos.
Faz-se, assim, muitas atividades pequenas, o que nos parece empobrecer a
formação. O estágio não parece formar profissionais próximos da realidade da
população brasileira e nem preparados para ingressarem no mercado de
trabalho. A inserção do aluno na prática, no momento do estágio curricular,
deveria voltar-se para a preparação de um profissional que fosse capaz de
pensar cenários, de analisar demandas e, ainda, de elaborar, executar, avaliar
e aprimorar projetos; um treinamento que atenderia à demanda externa,
favorecendo ao aluno a capacidade de análise da realidade brasileira, que
envolveria postura crítica e ética. O ideal seria que se desse aos alunos a
oportunidade de exercerem as habilidades e conhecimentos que teriam
adquirido durante o curso, de forma que esta qualificação não ficasse restrita
às pós-graduações. Uma atenção especial deve ser dada a um projeto de
atividade de estágio supervisionado no que diz respeito à sua duração.
Atualmente as horas de estágio encontram-se distribuídas entre várias áreas e
subáreas de atuação da Psicologia, entre temas e assuntos variados, em uma
verdadeira miniaturização que representa a especialização no seu pior sentido,
o de redução de capacitação. Sob a égide de “estágio” se misturam, às vezes,
até atividades de pesquisa, que não estão voltadas – pelos seus objetivos –
para a atuação profissional, e sim para a construção de conhecimento. Sobre a
necessidade de capacitação dos psicólogos, a pesquisa mostrou que grande
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parte dos psicólogos pesquisados não está buscando a aprendizagem
contínua. As habilidades e competências que os capacitariam a estudar e
compreender os avanços da produção científica de conhecimentos e as suas
conexões com a prática profissional são exatamente aquelas em que foram
registradas as menores médias de domínio e os maiores índices de
necessidades de capacitação.
Palavras-chave: estágio curricular; formação do psicólogo; diretrizes
curriculares; competências e habilidades.
26. THE UNCONDITIONAL ATTITUDE
ROBERT EUGENE LEE – Psychologist - Former
director of the Center for Studies of the Person
(CALIFORNIA) - Direct Collaborator of Carl
Rogers - UNITED STATES OF AMERICA
We have a split mind: the conditional mind and the unconditional state of Mind.
The unconditional state of Mind’s attitude does nothing; that is, it is passive,
benign, quiet, undisturbed to, by, or about the conditional, material world. This
world is totally scripted by the conditional mind. In other words, the
unconditional state of Mind does not have a conditional world. It does use,
however, the body, the world, and its conditions to teach and extend its
unconditional Self to its unconditional Self. Our unconditional presence is
always in the very same place at the very same time that we think “we are (or
appear to be).” Its presence, or simply being, reminds us that, in truth, there is
no interference, i.e., something, for example, personal/partial judgment or
evaluation (the small self), coming between the immediate here and now of
what is this truly wholly (holy) relationship. In other words, that there is no
interference by the there-and-then past or future thinking/projecting/perceiving
is demonstrated and realized; first, by one in the unconditional state of Mind and
eventually by both together. The unconditional state of Mind is infinitely patient.
It realizes that each individual’s life is always problematic (open to doubt:
unresolved). Being a life of its own, this enables the unconditional state of Mind
not to take seriously the conditional mind’s life. It laughs a lot, though, while not
mocking or ridiculing it. Instead, it unconditionally accepts, and thereby
unconditionally understands, and thus is able to unconditionally acknowledge
and respect all individual selves and their myriad stories in the conditional
world, while not getting caught in them. Making a choice for the unconditioned
state of Mind frees one from being trapped in the linear view of space-time of
the small “i.” The immediate unconditional effects, e.g., peace, freedom, love,
are experienced; nonetheless, while “i” disappear, “i” may reappear in an
instant. Choosing to abide ever extensively and expansively in the unconditional
state of Mind leads one to be less and less disturbed, for one is residing in the
just here and now – like an eye in the middle of a hurricane – so that such a life
becomes a wholly (holy) instant (eye) set in space-time (hurricane). The world
does not change. But as we more and more frequently choose the unconditional
state of Mind, both our perceptions and attitudes about the world change, for
they remain one: conditional perceptions – conditional attitudes; unconditional
perceptions – unconditional attitudes. With the unconditional state of Mind’s
meaning now being extended from our minds, we come to realize that the world
has changed as well. Everything is as it was before, except we now see it in a
real way. Cause and effect are one; source and idea are not separated. This
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means, then, that the cause of all of our distress and disturbance does not lie
outside of us, but rather lies in the mind that we choose. Nothing outside
ourselves can save us; and nothing outside ourselves can hurt us. We choose
the mind with which we are going to see and live in the world. That is all.
Keywords:
27. PCA IN ORGANIZATIONS
ALLA
TISHOVA
Regional
Business
Development Manager 3M Urals Branch Yekaterinburg - RUSSIA
My presentation is about PCA in organizations. Everything we do, we do
through relationship. Any direction we choose to develop we do it through
relationship. Competence in relating is necessary to produce superior results in
organization. I am a follower of Ernie Meadows, who had worked with Carl
Rogers for Carl's last nineteen years. Carl Rogers's vision in CA was Peace in
the World. It could be done by relating competently. Evidently Carl was willing
and competent. Ernie stresses difference between CCT and PCA. Client
Centered Therapy helps people to become well from being not well. PCA deals
with competence in relating whether the Other is competent or not. Ernie
describes four skills necessary and sufficient to relate competently to any Other.
These skills are empathic listening, congruence, unconditional positive regard,
empathy. By adding presumption of health and sovereignty of Human Beings
Ernie discovers unlimited strategic potentiality of PCA for organizations and
society. Act of sovereignty is not caused. So it's useless to follow the loop of
why and because questions in organization. The main question is: What's now?
The answers to it provide movement forward. My focus is on
managing/subordination and leading/following processes in organization. I invite
you to discuss and reflect hierarchical issues and leadership with PCA
competence.
Keywords: PCA; competence in relationship; skills; empathic listening;
congruence; unconditional positive regard; empathy; presumption of health.
28. INNER CONSTELLATION WORK
MIKIO SHIMIZU - Hosei University - JAPAN
1. This is a 90 minutes workshop. What is the Inner Constellation Work? The
Inner Constellation Work (ICW) was developed in 1985, being influenced by
E.U. Gendlin (1970)'s article, 'A short summary and predictions', in J. T. Hart &
T. M. Tomlinson (Eds.), New Directions in Client-Centered Therapy. It is a
simple way of developing and/or deepening an understanding of concerns
within the person using Gendlin's "handle" concept, based on the specific felt
meaning and present experiencing. The author has been using the ICW in
student counseling for a long time. In the first session, some clients struggle
with expressing their inner experiences around their problems, or with finding
where to begin their talk. The ICE can be very effective in such occasions. It
was recently suggested that the ICE could be instantly adopted in the work with
non-student clients too (Shimizu 2011). The ICE is not a way of problem solving
technique, but a method of ordering or sorting out the person's problem
reflecting their felt meanings to the person. Other main characteristics include
the use of small cards, and arranging them in order.
2. How does it go?
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. Demonstration (1):
① Make safe place for the client.
② Invite the client to look into their inner world, as naturally as you could.
③ Stay with the first matter comes up inside the client. Ask client to talk about
the matter for one or two minutes. Decide with the client a word/phrase that
describes the matter, and write it down on the top of a card being provided.
④ Ask the client what kind of feeling, body since or image comes up from the
total matter as a whole, and write all down on the same card.
⑤ After a while, ask the client which feeling, body sense or image is the best
fits to the matter best. Circle the best one.
⑥ After finishing the work, read out the subject and the chosen best expression
of the matter, and put the card at a side of the client saying "please, put aside
all the things concerning the matter with the card”.
⑦ Go back to the client's inner world again and wait until next matter will come
up. If the next matter comes up, repeat the same procedures to make another
card for the matter. Stop the procedure with 4-5 cards, even if client wants to
find other matter.
. Demonstration (2):
①
After finishing to check from his /her inner world, place all the cards in
front of the client as reading out the subject and the chosen best expression for
each matter.
②
Ask the client to rearrange the cards in the order the matter are
occupying the client's inner world right now (from the most to the least).
③ After finishing all the steps, ask the client how they are feeling after this
work.
④ Come back to the real world.
3. Discussion with participants:
① Any comments, impressions or discussions are welcome.
② Happy to have any advice for the effective research of the ICW.
Keywords: inner putting method; handle; mental health; card using method .
29. ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE AS ORIGENS E OS DESTINOS DA
ABORDAGEM CENTRADA NO BRASIL: UM ENFOQUE CONTEMPORÂNEO
ANA MARIA MONTE COELHO FROTA Professora Associada da Universidade Federal
do Ceará - BRASIL
Este trabalho tem como objetivo fazer algumas reflexões introdutórias acerca
das origens e dos destinos da Abordagem Centrada na Pessoa, a partir do
cenário contemporâneo brasileiro. Para tanto, discute os paradigmas que
sustentaram o surgimento da teoria rogeriana, sob um olhar crítico do projeto
modernista. Contrapõe a terceira força em Psicologia com a Psicanálise e o
Behaviorismo, detendo-se nos pressupostos fundamentais da A.C.P. e na
evolução do trabalhos de Rogers nas suas diversas fases. Finalmente, analisa
a aproximação possível entre a ACP e alguns filósofos, tais como Husserl,
Merleau-Ponty e Heidegger. O trabalho questiona os destinos possíveis da
Abordagem, colocando o problema de se estar construindo algo que, de tão
novo, acabe por estabelecer uma ruptura irreparável.
Palavras-chave: enfoque centrado na pessoa; psicoterapia; humanismo.

30

30. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA NOÇÃO DE SOFRIMENTO:
UMA ARTICULAÇÃO COM O PENSAMENTO DE MERLEAU-PONTY
JULIANA RIBEIRO DE PAIVA
ANNA KARYNNE MELO
VIRGINIA MOREIRA - Universidade de Fortaleza BRASIL
Este trabalho objetiva apresentar a noção de sofrimento tomando como
referência a lente da fenomenologia de Merleau-Ponty. Inicialmente
descrevemos a evolução histórica da noção de sofrimento desde a Grécia
Antiga até a contemporaneidade, buscando também a compreensão do que se
entende por sofrimento em diferentes campos da produção de conhecimento,
tais como psicologia, antropologia e sociologia. Para tanto, realizamos uma
pesquisa bibliográfica através de artigos científicos datados dos últimos dez
anos em bases de dados, como Ebsco e Scielo. Concluímos que o sofrimento,
tal como o conhecemos hoje, é uma construção histórica que foi influenciada
por diversas mudanças econômicas e culturais. Atualmente, a experiência de
sofrimento é entendida como algo a ser evitado por indicar um sinal de
fraqueza e fracasso. Com isso, temos um processo que vem avançando - a
patologização da existência e dos nossos modos de vida. E, como
consequência, o desenvolvimento da indústria farmacêutica e a larga utilização
de medicamentos, de forma muitas vezes indiscriminada. Pensar a noção de
sofrimento a partir da lente da fenomenologia de Merleau-Ponty consiste em
trazer para essa discussão sobre o sofrimento, a ideia de mútua constituição
homem e mundo e a noção de múltiplos contornos, referentes ao homem
multifacetado, constituído por diversos aspectos como a cultura, a sociedade, o
corpo físico e psicológico entre outros; que se constitui na relação com o
mundo, sendo influenciado e ao mesmo tempo influenciando este mundo.
Pensando a filosofia de Merleau-Ponty como eminentemente ambígua, trata-se
de compreender o sofrimento como um fenômeno que se constitui no
entrelaçamento com o mundo, não sendo possível, assim, pensar esta
experiência como separada do contexto em que se vive.
Palavras-chave: sofrimento; Merleau-Ponty; ambiguidade; fenomenologia.
31. IMPORTÂNCIA DA COMPREENSÃO DA NOÇÃO DE SOFRIMENTO
PARA O CAMPO DA SAÚDE
JULIANA RIBEIRO DE PAIVA - Universidade de
Fortaleza
CAMILA PEREIRA DE SOUZA - Universidade de
Fortaleza
ANNA KARYNNE MELO - Universidade de
Fortaleza
VIRGINIA MOREIRA - Universidade de Fortaleza BRASIL
O presente trabalho tem como objetivo compreender a noção de sofrimento e a
sua contribuição para a área da saúde. Realizamos um estudo bibliográfico
que considerou as mudanças ocorridas na noção de sofrimento no decorrer da
história da cultura ocidental, desde o período da Grécia Antiga até a
Contemporaneidade. Na Grécia Antiga, o sofrimento era visto como
pertencente pathos, sendo esta uma experiência que fundamentava a
existência humana. A Idade Média apresentava o sofrimento ligado à vida após
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a morte, representado, no imaginário da população, pelo inferno. No
Renascimento - época de grandes mudanças -, deu-se o início da ênfase na
individualidade, surgindo uma nova crença no poder individual do homem, e
todas estas mudanças traziam sentimentos de ansiedade e insegurança. Na
Modernidade, a competitividade e a individualidade ganharam ainda mais força,
fazendo com que os homens se tornassem mais conscientes delas. Como
desdobramento, houve a perda do senso de comunidade, trazendo o
sentimento de isolamento e sofrimento aos indivíduos. Porém, a experiência de
sofrimento passou a ser vista como sinal de fracasso e fraqueza. Constatamos,
através desse estudo, que o sofrimento foi ganhando, ao longo da história, uma
conotação negativa, sendo visto nos dias atuais como algo a ser evitado de
maneira rápida e fácil, e entendido como um sinal de fraqueza e fracasso.
Entendemos que este cenário incentiva o desenvolvimento cada vez mais
rápido das indústrias farmacêuticas no sentido de combate ao sofrimento. O
grande desenvolvimento do tratamento medicamentoso deve-se, também, ao
crescente processo de patologização do sofrimento, levando cada vez mais
pessoas a serem diagnosticadas com transtornos mentais. Em discordância
com essa crescente patologização da existência humana, autores como
Moreira e Sloan (2002) e Minkowski (2002), definem o sofrimento como uma
experiência propriamente humana e uma resposta normal a certas situações.
No campo da saúde, seja pública ou coletiva, ainda há uma prevalência em
tornar sinônimo o sofrimento e a patologização, tendo poucas discussões
aprofundadas sobre as suas mudanças conceituais ao longo da história e as
implicações de tais mudanças. Neste sentido, concluímos ser de extrema
importância problematizar a construção da noção de sofrimento e sua
implicação na prática do profissional de saúde, pois essa é uma problemática
com a qual eles, sejam psicólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre
outros, deparam-se constantemente.
Palavras-chave: sofrimento; saúde; psicopatologia.
32.
EXPERIÊNCIA
DE
ATENDIMENTO
PSICÓLOGICO
COM
COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO
CONTEXTO HOSPITALAR
FLÁVIA RAMOS DUARTE - UFMT/HUJM
ANA RAFAELA PECORA - UFMT – BRASIL
Aqui relataremos uma experiência vivenciada no contexto hospitalar, a partir de
atendimentos/encontros realizados com uma mulher internada na Unidade de
Tratamento Intensiva adulta (UTI/adulto) do Hospital Universitário Júlio Müller
(HUJM), instituição onde se desenvolve a Residência Integrada
Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso com Ênfase em Atenção
Cardiovascular (PRIMSCAV), em Cuiabá-MT. A cliente, a quem chamaremos
senhora M, a fim de preservar sua identidade e mantê-la no anonimato, esteve
internada no HUJM no período compreendido de dezembro de 2010 a
setembro de 2012, tendo sido acompanhada de maio a setembro de 2012, com
uma média de três atendimentos por semana, interrompidos por ocasião de
seu falecimento por falência múltipla dos órgãos. A prática foi fundamenta na
Abordagem Centrada na Pessoa, proposta teórica desenvolvida por Carl
Rogers, na qual possibilitou criar, mediante a adoção de atitudes facilitadoras,
uma alternativa para atender uma paciente, em cuidados paliativos, em estágio
avançado de Esclerose Lateral Amiotrófica, uma doença crônica degenerativa
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que apresenta como sintomas a perda dos movimentos do corpo, da fala e
falência gradativa dos órgãos. Apesar deste quadro, a cliente tinha preservada
as suas capacidades mnemônicas, de percepção, de atenção, mímica dos
olhos e algumas expressões faciais, por meio do qual podia expressar seus
sentimentos. Estabelecemos com M. uma forma de comunicação que tanto
consistia em refletir para a mesma a leitura captada de suas expressões faciais
preservadas, bem como a prática de uma comunicação suplementar e/ou
alternativa – área do conhecimento que favorece a pessoa com impedimento
ou limitações para produção oral de fala – estabelecida por meio de uma
prancha de comunicação alfabética. Este tabuleiro era apresentado a M. que
piscava os olhos indicando as letras que formariam palavras e frases, mediante
um repertório de rico vocabulário expressado por M. Estes encontros,
esperados por M. e nós, permitiam que ela pudesse expressar seus
sentimentos, angústias, medos e anseios, tanto vivenciados no passado,
quanto no presente, e que não eram intencionados pelos demais membros da
equipe de saúde que a acompanhavam ao aplicar o mesmo instrumento.
Sentimo-nos bastante próxima a M. nos quatro meses em que a
acompanhamos. Vivenciamos juntas tristezas e alegrias, momentos de alta e
baixa, desejo de continuar vivendo e de ser ceifada pela morte. M. lutou muito
pela vida, até que chegou o dia em que ela se rendeu e partiu. Levamos desta
experiência a importância de criar condições que facilitem o processo de
expressão de si e sentimentos em pessoas impossibilitadas de comunicação
através da fala. Ao adotarmos uma proposta não diretiva, de escuta atenta e
sensível na comunicação alternativa estabelecida com M. percebemos a
facilitação do processo dela que lúcida e reflexiva pode revisitar sentimentos e
perceber que sua hora havia chegado, que estava partindo, e partiu. Com a
equipe de saúde que a acompanhava pudemos contribuir conscientizando a
mesma de que M. estava ali e podia ser abordada e solicitada a falar de si e de
suas dores físicas que deixaram de ser percebidas somente pela alteração dos
exames laboratoriais de rotina.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; comunicação alternativa;
psicologia hospitalar; relato de experiência.
33. A PRÁTICA DE PSICOTERAPIA INFANTIL NA ABORDAGEM
CENTRADA NA PESSOA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
CAMILA ERCÍLIA BORGES - UFMT
ANA RAFAELA PECORA - UFMT - BRASIL
Apresentaremos aqui um relato de experiência profissional sobre a prática de
psicoterapia infantil e os aspectos envolvidos neste processo, à luz da
Abordagem Centrada na Pessoa, proposta teórica desenvolvida por Carl
Ransom Rogers. O caso foi atendido e supervisionando durante o ano de 2012
a partir das atividades do curso de Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica
ofertado pela Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Os
atendimentos foram realizados, de julho a novembro de 2012, em uma unidade
de saúde do município de Várzea Grande – cidade em conurbação com a
capital do Estado –, e interrompidos em razão de a terapeuta ter sido
transferida para outra unidade de saúde. Ao total foram realizadas oito sessões
de psicoterapia com Luiz – nome fictício, utilizado para preservar a identidade e
manter o cliente no anonimato –, uma criança de quatro anos, encaminhada
pela creche com queixa de isolamento, dificuldade em lidar com limites e

33

comportamento agressivo, também notado na relação familiar. Luiz é filho
adotivo, cujos pais biológicos são membros de sua família consanguínea, têm
duas irmãs, uma biológica, criada pelo genitor e outra, ainda bebê, com
necessidades especiais, também adotadas pelos seus mentores. A criança
frequentou assiduamente as consultas, juntamente com a sua mãe, a quem
também acolhíamos e realizávamos as entrevistas de devolutiva. Para analisar
as sessões e o processo experienciado com e por Luiz, utilizamos a obra Dibs:
em busca de si mesmo, de autoria de Virginia Axline (1964/1985). Mesmo
estando atentos para o fato de que Luiz e Dibs são pessoas diferentes, em
alguns momentos percebemos seus movimentos convergirem: ambas são
crianças em busca de si mesmas, lutando para que suas necessidades,
sobretudo de proteção e afeto, pudessem ser supridas. Ao orientarmos os
encontros com Luiz com as atitudes de consideração incondicional,
congruência e compreensão empática, em um processo não diretivo,
facilitador, lúdico e respeitoso, ele pode expressava sua raiva e a necessidade
de ter um espaço seu, em que sentia que tinha a atenção voltada para si e que
era ouvido e valorizado pelo seu jeito de ser. Durante os acolhimentos e
devolutivas com seus pais, estes puderam perceber e ouvir os reais pedidos de
Luiz, que de forme agressiva, clamava por atenção e carinho disputado com o
bebê. Várias mudanças puderam ser notadas: Luiz, assim como Dibs, ao longo
das sessões, foi demonstrando-se mais feliz, sorria e estava mais sociável.
Tornou mais colaborativo nas atividades da creche e menos agressivo com
seus colegas e pais. Os resultados destacaram a importância do emprego das
atitudes facilitadoras na relação terapeuta-cliente e a relevância de permitir o
despertar do auto-encontro da criança.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; psicoterapia infantil; relação
terapêutica.
34. VIVER OU MORRER: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ABORDAGEM
CENTRADA NA PESSOA
FRANCISCA MARCHETTO
ANA RAFAELA PECORA - UFMT – BRASIL
Este trabalho apresentará um relato de experiência proveniente de
atendimentos clínicos supervisionados, realizados, de maio a dezembro de
2012, no curso de Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica, ofertado pela
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá. O mesmo se
fundamenta na proposta da Psicologia Humanista: Abordagem Centrada na
Pessoa, de Carl Rogers. Durante o período de formação foram atendidas cinco
pessoas em psicoterapia, destas duas trouxeram como queixa principal a
ideação suicida, sentida e relatada como a possibilidade eminente frente à
indissolubilidade de problemas, falta de sentido de vida e ausência de
perspectivas de futuro. Enquanto terapeuta estava consciente de que ao
trabalhar com uma abordagem não diretiva, centrada no cliente, é a pessoa e
não o problema que é posto em evidencia e, ainda, conforme argumenta
Rogers (1942/2005), o objetivo é ajudar a pessoa a se desenvolver para que
ela possa enfrentara suas dores, angústias, anseios e problemas de uma
maneira mais integrada. Mesmo com esta clareza de entendimento,
questionava: será suficiente nestes casos, em que a vida e a morte se mostram
tão tênues, a vivência das atitudes facilitadoras – consideração incondicional,
congruência e compreensão empática – ou será preciso abafar, silenciar, não
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tocar para minimizar, ou ainda, ordenar e prescrever comportamentos? Mesmo
com estes questionamentos, nos esforçamos para atender o que propõe
Rogers e a sua Abordagem. Optamos, assim, por vivenciar com os clientes
suas angustias, dores, tristezas, desesperanças e, em um clima de
acolhimento e consideração, criar ambiência para expressarem seus reais
sentimentos, revelarem seus pensamentos mais secretos e nomearem o
desejo de tirar a própria vida. Ficamos realmente surpresos com os resultados,
visto que foi possível verificar que estas pessoas ao sentirem abertura para
falarem sobre si e se ouvirem, sem qualquer julgamento, se deram conta de
que na verdade o que queriam matar eram o sofrimento e os problemas
vivenciados. A velocidade das mudanças verificadas nos chamava a atenção e,
em alguns momentos, até questionávamos: será uma mudança aparente,
comportamental, ou de fato a percepção de si e do mundo se colocavam em
processos de mudança? Com o caminhar das sessões pudemos verificar que
os clientes explicitavam transformações em vários aspectos e ao se lançarem
no continuum do processo de mudança (Rogers e Wood, 1974) percebemos
que a explícita ideação suicida, trazida como queixa inicial, cedeu lugar a
ampliação e focalização de experiências dolorosas do passado, que não
passou, e do presente imediato, ressignificando estas. Pudemos aqui verificar a
veracidade de um dos pilares básicos da proposta de Rogers, a tendência
realizadora (Rogers, 1980/1983). A partir deste fundamento o teórico assegura
ser o núcleo da personalidade humana eminentemente positivo, dirigido para o
crescimento (Rogers, 1961/1987). Esta força mobilizadora, aliás, pode até estar
impedida de realização, mas não pode ser destruída sem que se destrua
também o organismo (Rogers, 1977/1978). Percebemos de forma clara o
quanto os clientes atendidos, em ideação suicida, ao encontrarem na relação
terapêutica um clima livre de ameaças, tomaram direções construtivas em seus
possessos de crescimento e realização de seus potenciais.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; ideação suicida; psicoterapia;
relato de experiência.
35. ESCOLHER, EIS A QUESTÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
PSICOTERÁPICA NA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA
LUCIANO DE ALMEIDA SILVA
ANA RAFAELA PECORA - UFMT - BRASIL
Nesta ocasião relataremos um caso clínico atendido durante o curso de
Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica, ofertado pelo Departamento de
Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. O estudo é
fundamentado na Abordagem Centrada na Pessoa, proposta teórica
desenvolvida por Carl Rogers. O cliente, a quem chamaremos Carlos, nome
fictícios, a fim de resguardar o sigilo e ética na apresentação do caso, tem 27
anos, solteiro, acadêmico de um curso na área de Ciências Humanas e Sociais
e de religião católica, porém não praticante. Ao total foram realizados com o
cliente 15 sessões, porém 12 faltas foram registradas, sendo estas sempre
justificadas. Carlos chega confuso à terapia, mas desde o início se mostra uma
pessoa aberta e motivada em compreender a si mesmo. Sua queixa mais
recorrente é sobre a manutenção de um relacionamento com duas mulheres ao
mesmo tempo, e se percebe confuso quando pensa que em algum momento
deverá escolher uma das parceiras. Essa situação se configurou a três anos,
quando inicialmente namorava uma das moças, a quem chamaremos (N1), e
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após desentendimentos constantes entre o casal, passou a manter
relacionamento amoroso casual com sua amiga e confidente, a quem
chamaremos (N2). Durante a terapia Carlos inverte a sua situação, passando a
manter relacionamento mais estável com a N2, e passa a ter encontros casuais
com N1. Analisaremos o movimento de Carlos mediante algumas facetas do
continuum do processo da mudança na personalidade, de acordo com Rogers
e Wood (1974). Quanto aos sentimentos, no início do processo Carlos se
encontrava na extremidade inferior do contínuo, limitando-se a descrever estes,
intelectualizando-os e relacionando-os ao passado. Com o andamento da
terapia Carlos passa a expressar sentimentos no presente, dando significado
pessoal à suas vivências. Com relação ao modo de vivenciar, observamos que
deslocou de conceituar e descrever suas vivencias em um momento passado,
para a busca de referências e significados atuais. Foi também notado indícios
de mudanças na comunicação do Eu, uma vez que no início do processo fala
em demasia das “namoradas” e muito pouco sobre si. Porém esta situação é
alterada e Carlos passa a analisar seus movimentos e a falar de si. Quanto à
percepção dos problemas, Carlos transita entre abordá-los como algo exterior
(culpa delas), para se reconhecer como parte integrante da situação que
vivencia. Diante do impasse e indecisão frente às garotas, se dá conta de que
a questão está para além da relação amorosa, percebe que não conclui, de
forma geral, as coisas que inicia, reconhecendo ter sido este seu movimento na
vida. Enquanto terapeuta, pude, por meio desta experiência, vivenciar a
proposta de me centrar na pessoa, nas suas necessidades, sentimentos e
movimentos de vida, e percebi que Carlos tem força e capacidade internas
para escolher no momento certo o que é melhor para si, uma vez que a
escolha por uma das mulheres, embora uma questão, tornou secundária para o
cliente, que passou gradativamente a considerar o autoconhecimento como
questão principal de sua existência.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; movimento de escolha;
psicoterapia.
36. ACEITAR A MEDICAÇÃO ANTIRRETROVIRAL VERSUS ACEITAR-SE:
RELATO DE CASO DE UMA PESSOA PORTADORA DO VÍRUS HIV
MICHELLE MORELO PEREIRA
ANA RAFAELA PECORA - UFMT - BRASIL
Relataremos um caso clínico realizado a partir da experiência de estágio
supervisionado do curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato
Grosso, na ênfase: saúde e sofrimento psíquico, ocorrido no ambulatório de
infectologia do Hospital Universitário Júlio Muller. O estudo é fundamentado na
Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), de Carl Rogers, e será apresentado de
acordo com o Continuum do Processo de Mudanças (Rogers e Wood, 1974).
Os encontros com o cliente eram semanais e ao total, 10 sessões foram
realizadas. José, nome fictício que utilizaremos para preservar a identidade e
manter o cliente no anonimato, tem 33 anos, homossexual e é portador do
vírus da imunodeficiência humana (HIV) há cerca de 10 anos, período em que
fez duas tentativas, malsucedidas, para iniciar o tratamento com a medicação
antirretroviral. Seu encaminhamento, pela médica infectologista, registrava
dificuldades na aceitação da medicação antirretroviral. Por outro lado, a queixa
inicial de José relacionava-se a confusão interna devida, sobretudo, ao
processo de separação de um casamento homoafetivo, que permitiu ao cliente
entrar em contato com questões relacionadas à sua autoconfiança e
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autoestima. Percebemos que o cliente apresentou mudanças nos variados
aspectos do continuum do processo. Em uma fase inicial, José descrevia
detalhadamente as situações de sua vida, como uma forma de desabafo,
porém sem vivenciá-las, sem identificar seus reais sentimentos, e sem
comunicação efetiva sobre si e seu processo de vida. Com o continuum em
desenvolvimento, passou a focalizar seus sentimentos, experienciando-os,
expressar raiva pelo ex-companheiro, que cedeu lugar a mágoa e lamentação
pelo término da relação. Sua autoimagem de “velho e inválido” e “acomodado”,
enquanto concepção pessoal, passou a ser confrontada pela vontade de se ver
diferente, sentida por uma valorização, gradativa, de si. Quanto à mudança em
relação a problemas, José passou de um momento inicial em que considerava
os problemas exteriores a si, no qual esperava uma mudança por parte do
outro, para a consideração de que ele necessitava mudar. Este
reconhecimento permitiu com que ele passasse a aceitar seus problemas e sua
condição de portador de HIV, de forma construtiva. Em suas relações
interpessoais também observamos o seu processo ascendente: de um
distanciamento de seus amigos e familiares, inicialmente relatado, passou a
considerar a importância de se colocar mais próximos destes e, ainda, de
compartilhar com os mesmos sobre suas dificuldades, inclusive as vivenciadas
pelo seu diagnóstico, que tentava esconder destes e de si, quando assumia um
posicionamento de não adesão ao tratamento antirretroviral. Como é possível
perceber, a adesão ao uso da medicação está diretamente relacionada à
aceitação de si e de sua condição, aqui possibilitada pela criação de um clima
facilitador, mediante as atitudes de consideração incondicional, congruência e
compreensão empática por parte da estagiária/terapeuta. A ACP, neste, como
em tantos outros casos, registra sua eficácia, ajudando as pessoas a se
desenvolverem de forma construtiva, a resolverem suas questões/problemas,
focalizando as suas experiências imediatas, ampliando a consciência,
modificando a percepção, sem, contudo, focalizar o problema, uma vez que é a
pessoa quem é colocada em foco (Rogers, 1942/2005).
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; aceitação de si; uso de
medicação antirretroviral; portador de HIV/AIDS.
37. TORNAR-SE TERAPEUTA: DESAFIOS INICIAIS DA PRÁTICA CLÍNICA
CENTRADA NA PESSOA
ADRIANA MENDES BARBALHO
ANA RAFAELA PECORA - UFMT - BRASIL
Este trabalho foi desenvolvido a partir da experiência inicial de Estágio
Supervisionado, do Curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), ocorrido em Ambulatório no Hospital Universitário Júlio Muller.
Pretende-se aqui apresentar a vivência pessoal dos primeiros atendimentos
orientados pela Abordagem Centrada na Pessoa, proposta teórica
desenvolvida por Carl. Rogers, O autor (Rogers, 1957, in Wood et al, 1997)
propõe três atitudes facilitadoras, consideradas como necessárias e suficientes
para promover o processo de mudanças nas pessoas em psicoterapia, a saber:
(1) compreensão empática, atitude onde o terapeuta apreende os sentimentos
e sentidos pessoais que o cliente está vivenciando e comunica ao mesmo essa
compreensão; (2) aceitação positiva incondicional, descrita como uma
consideração genuína dos aspectos da experiência do cliente, sem nenhuma
condição de julgamento e, (3) congruência que exige do terapeuta um
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autoconhecimento para estar consciente de seus próprios sentimentos,
devendo estar em um estado de acordo interno. A entrega e abertura a uma
relação autêntica em psicoterapia requer coragem e disponibilidade para estar
com o outro – este realmente foi um dos grandes desafios iniciais. A
experiência do “tornar-se terapeuta” representa a possibilidade de aprender e
experienciar na prática clínica não somente às teorias vislumbradas nas
disciplinas teóricas da academia, mas, sobretudo, uma oportunidade de
compreender e vivenciar o processo terapêutico a partir de suas facetas: o
processo de crescimento do cliente e o processo de mudanças do terapeuta
em formação. No processo inicial, mais especificamente nos primeiros
atendimentos realizados, a ansiedade foi notória, sobretudo se estávamos
conseguindo atender ao que pressupõe a Abordagem. Neste movimento
percebemos que, ao invés de nos aproximar dos clientes, criávamos um clima
impeditivo de aproximação profunda, visto que estava repleto de cobranças e
envolto por angustias e medos por parte da estagiária. Ao lado da cobrança
pela vivencia das atitudes facilitadoras, ainda não experienciadas como
atitudes autenticas, outro desafio foi notório, cumprir o pressuposto da nãodiretividade. Este pressuposto por estar tão distante do nosso processo de
desenvolvimento e formação pela cultura ocidental ao qual estamos
submersos, também foi/é um grande desafio. Percebemos que inicialmente,
pelo receio em estarmos sendo diretivos, somente ousávamos a fazer
intervenções cautelosas, como as de clarificação, demarcadas na primeira fase
do trabalho clínico de Rogers. Percebemos, ainda, que na medida em que nos
fomos lançando, ficando mais confortáveis com o lugar ocupado, e podendo,
mesmo com dificuldades, vivenciar as atitudes facilitadoras ao invés de nos
impor às mesmas, nos foi possível fazer uso de outras intervenções como as
de reflexão de sentimentos e, ainda em menor grau, as de referência direta,
situadas, respectivamente, como funções do terapeuta nas segunda e terceira
fase da proposta psicoterápica do autor. Ao menos dois processos se
destacam nas mudanças, por parte da estagiária, observadas no processo
inicial de “tornar-se terapeuta”: (1) o esforço pessoal ao desafio lançado e a
abertura ao processo de crescimento e, (2) o acompanhamento, por meio das
supervisões clínicas, espaço promotor de ampliação e focalização da
capacidade de experiência consciente, bem como ao desenvolvimento pessoal,
independentemente das dificuldades iniciais vivenciadas.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; tornar-se terapeuta; estágio
supervisionado.
38. ARCOZELO: UMA AVENTURA COLETIVA
TERESA CRISTINA OTHENIO C. CARRETEIRO Professora Titular do Programa de PósGraduação em Psicologia – UFF – BRASIL
Este trabalho apresenta e debate um vídeo que traz imagens que podem ser
consideradas testemunhas de um momento de erupção da Psicologia Centrada
na Pessoa (ACP), no Brasil. Mostra fotos de um workshop, ou seja, grupo
comunitário, ocorrido em Ashland, USA, e um pequeno vídeo da primeira vinda
de Carl Rogers ao Brasil. Em 1977, o Brasil vivia anos difíceis. A ditadura
militar estava implantada e os direitos vigiadamente cerceados. O milagre
brasileiro, expressão cunhada pelo governo da época, queria calar o desejo de
liberdade de grande parte dos brasileiros. Muitos movimentos de resistência
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ocorreram. Este vídeo pode ser considerado o fragmento visual de um deles. A
ousadia do coletivo ocorre no pensar, imaginar, viver, resistir à opressão do
presente e se lançar no futuro que se quer livre. No ano de 1976, Eduardo
Bandeira reuniu um grupo de psicólogos brasileiros para ir a Ashland, USA,
participar dos primeiros grandes Workshops realizados pela ACP. Para grande
parte dos brasileiros aquela experiência era o contato com um horizonte de
vivências novas. Havia ali pessoas do mundo inteiro que ficaram juntas durante
uma semana. O convívio intercultural, político e afetivo impactava fortemente o
grupo e seus integrantes. O funcionamento dos grupões tinha duas instâncias:
a dos facilitadores, integrados por pessoas do staff Center for Studies of
Person (CSP) e os demais participantes, oriundos de muitos países. No ano
seguinte, 1977, ocorreu o primeiro workshop da ACP no Brasil com a vinda de
Carl Rogers e de vários outros psicólogos do CSP. A equipe de facilitadores
era grande: Carl Rogers, juntamente com seus colegas americanos; os
brasileiros que haviam estado em Ashland; psicólogos; profissionais e pioneiros
da ACP no Brasil. O grupo ocorreu em um contexto rural, no Centro Cultural
Paschoal Carlos Magno em Arcozelo, Paty de Alferes.
Palavras-chave: ACP no Brasil; história; anos de chumbo.
39. A CONCILIAÇÃO HUMANISTA COMO MEDIDA DE ACESSO À JUSTIÇA
– A APLICAÇÃO DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA NA
TENTATIVA CONCILIATÓRIA DOS CONFLITOS JUDICIAIS
NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA - Juíza
Titular da Vara do Trabalho de Catolé do
Rocha/PB - Coordenadora do Núcleo Permanente
de Métodos Consensuais de Resolução de
Conflitos do TRT 13ª Região - Doutoranda em
Inteligência Multifocal pela Bircham International
University - Mestre em Direito pela UNICAPE Especialista em Direito Processual Civil pelo
UNIPE - Especialista em Direito do Trabalho pela
Universidade Potiguar - BRASIL
O acesso à Justiça se constitui no direito à atuação efetiva do Estado na
solução dos conflitos de interesse e na entrega da prestação jurisdicional
socialmente justa. A conciliação, como resultado de escolha consciente e
responsável, oferece uma maior efetividade na atuação do Poder Judiciário,
por ser uma solução menos onerosa, mais rápida e por contribuir para a
redução da litigiosidade na sociedade, na medida em que possibilita a
restauração dos relacionamentos. A conciliação humanista se apresenta como
medida de acesso à Justiça ao reconhecer a liberdade de pensamento e a
consciência crítica no processo de tomada de decisão dos jurisdicionados. Esta
metodologia de resolução dos conflitos consiste na habilitação dos
conciliadores como facilitador do diálogo, orientando-os para a adoção de
atitudes facilitadoras de empatia, aceitação incondicional e genuinidade e
pretende qualificar a prática da tentativa conciliatória, ao impulsionar a
potencialidade humana de decidir pela aceitação ou rejeição do acordo,
conforme ato volitivo das próprias partes, além de iniciar um processo de
humanização da atividade jurisdicional e de aproximação da sociedade com o
Poder Judiciário, promovendo a acessibilidade à Justiça. A metodologia se
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fundamenta no arcabouço teórico da psicologia humanista de Carl Rogers,
sistematizada na Abordagem Centrada na Pessoa.
Palavras-chave: conciliação; humanismo; acesso à justiça; abordagem
centrada na pessoa; diálogo.
40. NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO HUMANISTA: UMA EXPERIÊNCIA DA
ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA NO TRT 13ª REGIÃO
NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA
Juíza Titular da Vara do Trabalho de Catolé do
Rocha/PB - Coordenadora do Núcleo Permanente
de Métodos Consensuais de Resolução de
Conflitos do TRT 13ª Região - Doutoranda em
Inteligência Multifocal pela Bircham International
University - Mestre em Direito pela UNICAPE Especialista em Direito Processual Civil pelo
UNIPE - Especialista em Direito do Trabalho pela
Universidade Potiguar - BRASIL
O Núcleo de Conciliação Humanista foi criado pelo TRT 13ª Região através da
Resolução 112/2011, em cumprimento a Resolução 125/2010 do Conselho
Nacional de Justiça e se encontra em atividade desde 15 de maio de 2012. O
referido setor implanta no Poder Judiciário trabalhista uma proposta de
humanização, com ambientação mais acolhedora e que traz mais
pertencimento ao cidadão desacostumado com os fóruns judiciais, além de
aplicar a metodologia da conciliação humanista, que qualifica o ato judicial da
tentativa conciliatória. A prática vem demonstrando uma grande aceitação da
sociedade, conforme registram os relatos escritos firmados pelas partes,
membro do Ministério Público do Trabalho e advogados e arquivados no
Núcleo de Conciliação, que descrevem sobre o efeito do ambiente e das
atitudes facilitadoras no atendimento no TRT 13. A conciliação humanista vem
resgatando a imagem e estreitando o elo entre o Poder Judiciário e a
sociedade paraibana, em um respeito ao direito ao acesso à Justiça, na medida
em que dar efetividade à conciliação, que respeita a vontade das partes,
colabora no reestabelecimento do relacionamento pós-conflito e contribui para
o fortalecimento dos litigantes no enfrentamento de seus conflitos. A proposta
se constitui na qualificação da atividade jurisdicional de tentativa de acordo,
realizada através da implantação de um clima psicológico favorável ao diálogo,
promovido com a adoção de atitudes facilitadoras, que permitem a fala
autêntica e a escuta ativa e proporcionam decisões conscientes e
responsáveis, provenientes da autonomia da vontade das partes. A prática
exitosa da metodologia no Núcleo de Conciliação do TRT 13ª Região convida
os magistrados a conhecerem a prática da tentativa conciliatória em um
ambiente humanizado, com a utilização dos conhecimentos advindos da
Abordagem Centrada na Pessoa de Carl Rogers, em que se reconhece a
liberdade de pensamento e a consciência crítica dos conflitantes, no processo
de tomada de decisão, proporcionando escolhas voluntárias e responsáveis,
auxiliando na reconstrução do relacionamento pós-conflito e na redução da
conflituosidade no seio social, em respeito ao direito ao acesso à Justiça.
Palavras-chave: conciliação; humanismo; abordagem centrada na pessoa;
diálogo.
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41. COMPREENSÃO EMPÁTICA E ACEITAÇÃO INCONDICIONAL RECURSOS FACILITADORES DO ENCONTRO GENUÍNO NA RELAÇÃO
TERAPÊUTICA: ALÉM DOS CONCEITOS, UMA PRÁTICA DESAFIADORA
MARIA DA CONCEIÇÃO PROCÓPIO FERREIRA Ms. em Psicologia Social - Gestalt-terapeuta,
professora e supervisora de estágio na área
clínica na Pontifícia Universidade Católica de
Goiás - BRASIL
Se a vida é “arte do encontro” como diz o poeta e o homem um “ser de
relações”, como afirmam os estudiosos da natureza humana, por que há tantos
desencontros nas relações interpessoais? Qual é o papel do psicoterapeuta
diante de pessoas em busca do encontro consigo mesmas ou de recursos para
melhorar suas habilidades para compreender e se relacionar com os tantos
outros com quem quer ou deve se relacionar? Para responder a tal desafio
proponho neste trabalho, uma reflexão sobre as condições essenciais para a
psicoterapia propostas por Rogers: congruência, compreensão empática e
aceitação positiva incondicional, correlacionando-as com outros conceitos ou
propostas de facilitação da relação terapêutica como a filosofia do diálogo relação EU-TU descrita por Buber (1958) e a psicoterapia dialógica defendida
por Hycner (1995). Discutir a inter-relação dos teóricos citados, a meu ver,
tornou-se uma necessidade no contexto acadêmico, na ocasião em que os
estudantes, já estagiando na área clínica como terapeutas aprendizes, buscam
respostas para as indagações sobre as “diferentes” teorias ou abordagens
psicoterápicas acumuladas durante a graduação. Comparar conceitos e teorias
sem uma experiência que as sustente é um risco para distorções ou
preconceitos reducionistas. Comunicar-se, relacionar-se são necessidades
intrínsecas do homem. A comunicação autêntica não se limita à troca de
mensagens, informações entre um emissor e um receptor, vai além do discurso
em si e só se dá no diálogo, na disposição das pessoas envolvidas no ato de
comunicar para fazer desse diálogo um encontro genuíno, que na
compreensão de Buber (1958), só pode ser mútuo e só se dá se as duas
pessoas do diálogo estiverem disponíveis e verdadeiramente aceitarem suas
respectivas alteridades. O terapeuta deve ser uma pessoa autêntica congruente - capaz de realmente compreender, valorizar e aceitar
incondicionalmente as concepções e fragilidades do cliente sem negá-las ou
tentar corrigi-las. Rogers enfatiza ser a empatia a condição mais importante e a
mais difícil de ser praticada. Ser capaz de ver através dos olhos do cliente, ser
suficientemente sensível para se dispor a ir ao encontro de seus sentimentos e
tentar sentir como ele se sente para compreendê-lo em todas as suas
dimensões existenciais. Este ideal de terapeuta encontra ressonância tanto na
filosofia do diálogo de Buber – encontro genuíno – relação EU-TU, quanto na
relação dialógica – presença – disponibilidade total para o outro – condição
essencial para o encontro e consequentemente para a “cura”, segundo Hycner.
Até que ponto esse ideal de terapeuta pode ser alcançado? É possível ensinar
alguém a ser empático e a aceitar ou confirmar o outro incondicionalmente?
Possíveis respostas serão apresentadas a partir de experiências como
psicoterapeuta e professora supervisora.
Palavras-chave: comunicação; congruência; empatia; dialógico; confirmação.
42. DHARMA-BASED PERSON-CENTERED APPROACH (D-PCA)
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KAZUO YAMASHITA - Mimasaka University –
Okayama - JAPAN
This is a growing approach coming from the deep connection between
Buddhism (especially Shin-Buddhism) and person-centered approach.
Professor Gisho Saiko called this approach, "Dharma-based person-centered
approach (D-PCA)". I have been learning both from him deeply. Now both are
connected deeply within myself inseparably. PCA has given me what attitude is
helpful to others and me in the relationships. And Shin-Buddhism has given me
deep insights about myself. I am deeply relieved and having rich moments with
my clients, students, friends, family within this deep connection and awaking
how helping person's attitude is important within the relationship. First, I would
like to present how both are living and connected in myself subjectively. Then, I
will discuss the characters and tentative definition. It has a unique view of
human nature. It is summarized as "Person as a whole in the deepest
meaning", "Body and Mind as Oneness", "Person and his/her Environment is
inseparably connected", "Actualization tendency", "Tendency toward selfactualization" and "Buddha nature". Besides this nature is facilitative in the
definitive relationship, 1. Dharma-based Congruence, 2. Dharma-based
Unconditional Positive Regard, 3. Understanding internal frame of references of
the person's thoughts, feelings and his/her perceptions. I will present these
issues in the context of counseling and psychotherapy, including a
demonstration of my interview.
Keywords: buddhism; shin-buddhism; PCA; person-centered approach.
43. CONTINUUM DO PROCESSO TERAPÊUTICO VERSUS TORNAR-SE
TERAPEUTA
JULIANA BATISTA FITARONI - Acadêmica
do
Curso de Psicologia - Estagiária do Curso de
Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica, turma
2012/2013, na Abordagem Humanista: Centrada
na Pessoa, da Universidade Federal de Mato
Grosso – UFMT
PÂMELA THAÍS DELMONDES - Acadêmica do
Curso de Psicologia da UFMT. Estagiária do
Curso de Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica,
turma 2012/2013, na Abordagem Humanista:
Centrada na Pessoa - UFMT
FILIPE BRENO GOMES VINHAS - Acadêmico do
Curso de Psicologia da UFMT. Estagiário do
Curso de Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica,
turma 2012/2013, na Abordagem Humanista:
Centrada na Pessoa – UFMT
ANA RAFAELA PECORA - Psicóloga - Doutora
em Psicologia - Professora do Departamento de
Psicologia - Coordenadora, Supervisora e
Orientadora do Curso de Aperfeiçoamento em
Psicologia
Clínica,
turma
2012/2013,
na
Abordagem Humanista: Centrada na Pessoa da
UFMT – BRASIL
Este trabalho se configura como um relato de experiência, a partir da inserção
e vivência, durante o ano de 2012, enquanto estagiários, no curso de
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Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica III, na Abordagem Humanista: Centrada
na Pessoa (ACP), ofertado pelo Departamento de Psicologia, da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Cuiabá. Por sermos graduandos do
curso de psicologia, nossa vivência se deu mediante a participação nos
estudos teóricos e como ouvintes nas supervisões dos casos atendimentos
pelos psicólogos em formação na ACP do referido curso. Mediante essa
experiência, pudemos relacionar o continuum do processo do cliente em
terapia, e as mudanças a ele relacionadas, conforme sustentado por Rogers e
Wood (1974), com o processo de tornar-se terapeuta. De acordo com os
teóricos, o continuum do processo tem início com um tipo de funcionamento
psicológico mais rígido e superficial, e evolui para outra direção onde o nível de
funcionamento é mais maleável e flexível, possibilitando o reconhecimento e
aceitação de seus sentimentos e, por conseguinte, modifica-os, em um
processo ascendente. No início do curso era possível perceber o receio, por
parte dos psicólogos em formação na ACP, em iniciar a prática clínica de
atendimentos, movimento que pode ser compreendido pela falta de experiência
clínica, e ainda pela necessidade de aprofundamento com a própria
Abordagem. Quando os atendimentos clínicos foram iniciados, era notória a
dificuldade na vivência das atitudes facilitadoras – consideração incondicional,
congruência e compreensão empática – consideradas por Rogers (1957, in
Wood et al., 1997) como condições necessárias e suficientes para o processo
terapêutico bem-sucedido. Percebemos, ainda, que tais dificuldades se
relacionavam ao fato de, ao estarem tão preocupados em não dirigir o
processo com o cliente e, consequentemente, em expressar tais atitudes,
acabavam, sem perceberem, se colocando distantes dos seus clientes. Com o
andamento das orientações verificamos que a confiança dos profissionais foi se
alterando. Esses começaram a sentirem-se mais a vontade, passando a se
perceberem terapeutas, confiando mais em sua intuição, e devolvendo suas
compreensões mais facilmente. Ao longo do processo, os terapeutas
perceberam que as dificuldades enfrentadas e que podiam estar atravancando
o desenvolvimento do cliente, poderiam estar relacionadas às suas próprias
dificuldades em facilitar uma experiência de crescimento, consequentemente,
começaram a se implicar mais na relação, deixando o cliente mais a vontade
para ser ele mesmo, podendo compartilhar o que quer que fosse, sem censura
por parte do terapeuta. Na finalização das orientações, a partir do feedback dos
profissionais em formação, notamos que por mais que na ACP não existam
técnicas de intervenção pré-estabelecidas, o mais importante é estar com a
pessoa. O processo de tornar-se terapeuta é um continuo onde quanto mais a
pessoa entra em contato consigo mesma, percebendo-se mais como pessoa,
mais abertura e lastro se constroem na caminhada de tornar-se terapeuta. A
experiência vivida fortaleceu nosso interesse pela Abordagem, bem como
confirmou sua eficácia, impulsionando o anseio de nos tornar terapeutas
centradas na pessoa.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; aperfeiçoamento em clínica;
continuum do processo; relato de experiência.
44. O ENCONTRO E SEU POTENCIAL DE MUDANÇA: UM ESTUDO DE
CASO
REALIZADO NA CLÍNICA CIRÚRGICA DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER - HUJM
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PAULA FIGUEIREDO POUBEL - Estagiária do
último semestre na ênfase curricular: Saúde e
Sofrimento Psíquico, na Abordagem Humanista:
Centrada na Pessoa - Curso de Psicologia –
UFMT
ANA RAFAELA PECORA – Psicóloga – Doutora
em Psicologia - Professora do Departamento de
Psicologia - Coordenadora e Supervisora na
Abordagem Humanista: Centrada na Pessoa do
Estágio
Supervisionado Específico da
UFMT – BRASIL
O presente estudo é resultado do estágio específico do curso de Psicologia da
Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. O estágio
desenvolveu-se no Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM), nas clínicas
Cirúrgica e de Ginecologia e Obstetrícia em uma modalidade de atuação da
Psicologia Hospitalar. Como aporte teórico foi utilizado a Abordagem Centrada
na Pessoa, teoria desenvolvida por Carl Rogers. Este teórico adota como
hipótese central que o homem possui recursos inatos para a autocompreensão,
para modificar seus conceitos e seus comportamentos e que um clima de
atitudes psicológicas de compreensão empática, congruência e aceitação
positiva incondicional facilitam o processo de mudança. O trabalho nas Clínicas
se baseou em uma oferta de escuta e atendimentos aos pacientes e
acompanhantes. Dentre os atendimentos realizados um deles foi objeto de um
estudo de caso, analisado em seu continuum de mudança, de acordo com
Rogers e Wood (1974). A cliente, a quem chamaremos Maria – nome fictício
para preservar sua identidade e mantê-la no anonimato – é uma mulher de 28
anos, mãe de um adolescente que se encontrava internado na Clínica Cirúrgica
do HUJM. Relatou estar acompanhando o filho que, em um conflito entre
traficantes de drogas, foi baleado no abdômen e em decorrência de algumas
complicações estava internado para observação. Com o filho, sua relação,
segundo relata, era muito complicada, pois ele tinha um temperamento forte e
desde que havia se envolvido com drogas não seguia mais suas orientação e
nem a obedecia. Relata que tentara por algumas vezes, sem sucesso, fazê-lo
sair do mundo das drogas e diante disso já não acreditava que ele poderia
mudar, pois como ela afirmara: “a droga era mais forte”. Maria começou seu
processo no extremo inferior do continuum, isso foi observado por sua rigidez
em relação a sua vivência e seus sentimentos, pois apesar de dizer estar
preocupada com a situação não se implicava nela e comunicava sua
preocupação como um objeto externo a si. Em relação à comunicação do eu, a
cliente apresentou relutância em falar de si, priorizando descrevera situação
que vivenciava. Com os encontros Maria começou a expressar seus
sentimentos como objetos do presente, dizendo estar cansada de tentar ajudar
o filho sem obter sucesso. Conforme se sentiu segura para vivenciar seus
sentimentos, Maria falou de sua chateação por ter tido que parar sua vida para
fazer algo que não queria – cuidar do filho sem esperança de reabilitação. A
atitude em relação aos problemas mudou quando a cliente se viu capaz de
tomar decisões acerca do seu futuro e demarcou algumas escolhas. Quanto
aos relacionamentos, continuou a evitar entrar em contato com seus conflitos,
verbalizando a escolha em se afastar do filho. A cliente demonstrou, em alguns
momentos durante os encontros, entrar em contato com seus sentimentos e
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vivências e tomou decisões congruentes com sua vontade e em acordo com
sentimentos oriundos no presente. Alcançou alguma fluidez em relação à forma
de lidar com os problemas quando pôde perceber e aceitar suas necessidades
e se orientar por elas para fazer suas escolhas.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; potencial de mudança;
psicologia hospitalar.
45. OS VALORES E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A TEORIA DA CLÍNICA
DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA
IAGO CAVALCANTE ARAÚJO - Psicólogo clínico
pela Universidade Federal do Ceará (UFC) Mestrando do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia da UFC – Fortaleza - Ceará
JOSÉ CÉLIO FREIRE - Docente do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da UFC –
Fortaleza – Ceará - BRASIL
A Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), assim como qualquer trabalho
humano, está fundamentada sobre alguns valores, entre os quais o valor da
pessoa. Por um lado, a abordagem prevê uma prática profissional em que o
psicólogo seja íntegro na sua relação com o cliente, portando valores,
sentimentos e percepções. Por outro, entendemos que tais valores pessoais
não devem ser passados ao cliente, pois assim estaríamos arriscando a
autonomia deste e nos contradizendo com o processo valorativo organísmico
proposto por Carl Rogers. Nosso trabalho estuda o lugar dos valores pessoais
do psicólogo na teoria da clínica da ACP. Compreendemos que a psicoterapia
rogeriana é um processo de aprendizagem significativa de valores, o que não
implicaria em um ensino desses valores por parte do psicólogo. Entre outras
coisas, entendemos que seja necessária uma maior apropriação dos valores da
abordagem pelos profissionais, além da promoção de ambientes e produções
em que se tratem dos aspectos éticos da prática da abordagem.
Palavras-chave: psicologia clínica; valores sociais; ética.
46. A CLÍNICA HUMANISTA-FENOMENOLÓGICA COM CRIANÇA SOB A
LENTE DA GESTALT-TERAPIA: O CASO DE ANDRÉ
ISABELA NAVARRO LIMA
ANNA KARYNNE DA SILVA MELO - UNIFOR BRASIL
A clínica humanista-fenomenológica utiliza-se do método fenomenológico como
intervenção clínica tomando como fio condutor a descrição e a redução
fenomenológica. Moreira (2009a), a partir do pensamento de Merleau-Ponty
(1945), assinala que a descrição da realidade vivida, do homem no mundo e
das suas experiências é o objetivo fundamental da fenomenologia. A descrição
de uma realidade que já está dada não necessita de análises nem de
explicações, é pôr a teoria entre parênteses, sem negá-la, através da redução
fenomenológica. Esta atitude é encontrada na abordagem da Gestalt-Terapia,
como vemos em Moreira (2009b) “a abordagem gestáltica pretende captar
como ocorre um dado fenômeno, tomando-o em sua totalidade e buscando
detectar em função de quê se estrutura o todo” (p. 5). Dessa forma, é possível
tomar, então, a Gestalt-terapia como uma forma de clínica humanistafenomenológica, pois ela propõe uma clínica que busca o significado da
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experiência vivida. Com relação ao processo psicoterapêutico com criança, a
Gestalt-Terapia entende, como afirma Aguiar (2005), que é preciso
compreender “a experiência da criança, sem julgamentos, preconceitos, críticas
ou interpretações” (p. 165). Assim, o psicoterapeuta não está no lugar de
alguém que suscitará discursos ou ações na criança, mas atentar-se a ela e ao
que ela se propõe a fazer ali. Nessa prática com criança, é fundamental
considerar questionável a ideia categorizada de que específicas características
são próprias da criança e, outras, próprias do adolescente, visto que os
conceitos de infância e adolescência, como nos alerta Frota (2007), são
atravessados por questões históricas, carregando, portanto, concepções
emergentes, sendo, com isso, importante que se perceba e se atente ao
discurso do sujeito. Tendo como base as questões suscitadas anteriormente, o
trabalho se propõe, por meio de uma experiência clínica concreta, discutir a
clínica humanista-fenomenológica com foco na Gestalt-Terapia no atendimento
com criança. Para tal intuito, apresentamos o caso de André (nome fictício),
uma criança de doze anos, atendida, por uma das autoras, durante um ano e
seis meses, no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade de
Fortaleza (UNIFOR). André é filho único de pais casados, mora com eles e
próximo à avó. Chegou ao SPA em 2009, quando tinha nove anos com a
queixa de dificuldade na fala (gagueira), tendo sido, segundo a mãe,
encaminhado pela fonoaudióloga. O processo psicoterapêutico com André se
deu através de desenhos que predominavam cenas de guerra, homens
armados e personagens de desenhos animados, além dos jogos de estratégia.
André trazia para as sessões histórias dos jogos de computador e vídeo game
e, através dessas histórias, emergiam as questões que o incomodava ou as
que lhe pareciam estranhas em seus contextos sociais, familiar e escolar.
Compreendemos que ao possibilitar um espaço em que ele podia descrever
essas experiências vividas nesses diversos contextos, sem julgá-lo ou tentar
categorizá-las, e utilizando conceitos da Gestalt-Terapia como contato, fronteira
de contato e awareness, foi possível trabalhar a ressignificação dessas
experiências e a percepção do seu funcionamento, do seu ajustamento criativo.
Palavras-chave: clínica humanista-fenomenológica; gestalt-terapia; clínica
infantil.
47. UM OLHAR POSITIVO PARA APLICAÇÃO DA ABORDAGEM
CENTRADA NA PESSOA NO CONTEXTO HOSPITALAR
ANDRÉA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA Acadêmica do Curso de Psicologia - Estagiária
do 9º semestre na ênfase curricular: Saúde e
Sofrimento Psíquico, na Abordagem Humanista:
Centrada na Pessoa – UFMT
ANA RAFAELA PECORA - Psicóloga - Doutora
em Psicologia - Professora do Departamento de
Psicologia - Coordenadora e Supervisora na
Abordagem Humanista: Centrada na Pessoa do
Estágio Supervisionado Específico da UFMT BRASIL
Este trabalho se configura como um relato de experiência, cujo objetivo se
delineia na compreensão dos desafios e potencialidades do atendimento
psicológico na Abordagem Centrada na Pessoa no contexto hospitalar, e,
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ainda, da percepção obtida sobre a prática dos profissionais de saúde em tal
contexto. A prática foi realizada na Clínica de Ginecologia e Obstetrícia (GO)
do Hospital Universitário Júlio Muller, a partir do estágio supervisionado
específico na ênfase: Saúde e Sofrimento Psíquico, ofertado pelo curso de
Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). As mudanças que
ocorreram no modelo e conceito de saúde no contexto hospitalar, nos últimos
tempos, demandam uma reestruturação na conjuntura teórico/prática e na
concepção do ser humano e de saúde/doença dos profissionais da saúde que
atuam especialmente neste contexto. Ao considerar a importância atribuída aos
processos de humanização, em conformidade com a filosofia humanista e o
programa Humaniza SUS do Ministério da Saúde brasileiro, que deveria reger
as condutas e práticas entre os seres humanos de forma geral, e da relação
entre profissional de saúde e pessoa assistida, de forma particular, a
Abordagem Centrada na Pessoa merece atenção especial. O atendimento
psicológico não-diretivo e a criação de um clima facilitador, em conformidade
com a proposta de Rogers, possibilita a construção de uma compreensão
eficaz acerca das vivências das pessoas, conforme ocorrera com o nosso
trabalho desenvolvido na Clínica GO com as mulheres hospitalizadas,
fragilizadas pelas suas dores, físicas e emocionais, e histórias pessoais e as
relacionadas a situação de hospitalização, necessitadas de um acolhimento
sem julgamentos ou direcionamentos. Tendo em vista a curta experiência dos
atendimentos realizados, sabe-se que há um longo caminho a percorrer, no
entanto, esse aprendizado tem comprovado a efetividade e a aplicabilidade da
Abordagem Centrada na Pessoa. Percebemos que a concretização do modelo
de saúde atual implica em uma postura de atendimento que valorize o potencial
da pessoa e resgate sua autonomia, sendo as atitudes de consideração
positiva incondicional, compreensão empática e autenticidade, ponderadas por
Rogers (1957, in Wood et al., 1997) como necessárias e suficientes para a
promoção de mudanças construtivas na percepção e na personalidade,
possam se colocar como promotoras desta melhora. Foi possível perceber,
ainda, que as práticas, sobretudo as verificadas no âmbito hospitalar, precisam
ser desenvolvidas de maneira mais consistente e eficaz entre os profissionais
de saúde. Neste contexto, de relações interpessoais e cuidado prestado, as
atitudes facilitadoras também se mostram eficazes na medida em que podem
possibilitar o desenvolvimento de relações mais humanas, em conformidade
com o Programa Humanização, e, ainda, suscitar práticas multidisciplinares
que se encontram em processo de desenvolvimento, mas um tanto quanto
distante de serem efetivadas.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; humanização; contexto
hospitalar.
48. CHANGING FAMILY: ADULT DAUGHTERS BEREAVEMENT IN THE
DEATH OF HIS MOTHER
ENRIQUE RIVERA MEDINA - Maestro en
Desarrollo
Humano
en
la
Universidad
Iberoamericana, campus Santa Fe - Terapeuta
gestalt por parte del Instituto Humanista de
Psicoterapia Gestalt, con especialidades en
Frontera-Contacto, Pareja y Psicoterapia Gestalt
de Grupos - Socio fundador de “Si Vis Videre
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A.C.”, consultoría en desarrollo humano –
MÉXICO, D.F.
The aim of this qualitative research was to understand the grieving process that
adult daughters experienced the death of their mothers and the changes in their
families. This type of mourning has been little investigated, although it is
common demographically. The main findings are: the death of the mother of an
adult daughter may be extremely significant, generates changes in the
dynamics of the nuclear family and self, the review of the role of the partners of
the daughters in mourning and It may happen that the daughter was "given
permission" to his mother to die.
Keywords: grief; adult daughter; maternal death; attachment.
49. PERSON-CENTERED APPROACH TO TEAM SPORTS
MARGHERITA FOUGIER - Student in Physical
Education at Rome University - Foro Italico ITALY
Currently, the concept of sport in general and, specifically, in team sports is very
far from its original meaning of fun and entertainment and, because of this,
more and more often the bearer of negative values. Nowadays the exasperated
competitiveness, the exaltation of individuality and personal success, have
drastically changed the athlete's priorities, placing in the top of the list just the
essence of the victory, at the expense of the original and founding values of
sport. This is true for both top level professional athletes and – even worse – for
children and boys who are approaching the world of sport for the first time. The
value of team sports in growth is undeniable; for this reason is really important
that the coach does not focus only on the technique and on the results, but uses
the person-centered approach to get in touch with the guys, becoming himself
the bearer of sport true values that forget about the goal of success by focusing
instead on the growth path of the athlete as such but - above all - as a person.
So the coach has to bring out the respect for rules, teammates and opponents,
as commitment and dedication, the idea of fighting together for a common goal,
to rejoice in victories and learn from defeats, to be aware of their weaknesses
and to use their strengths, always remembering that, to be considered as sport,
the goal is not to win but to have fun. A child who begins his journey in the world
of team sports, if subjected to excessive stress and constant pursuit of
excellence, can propel himself beyond his limits to try to get that excellence,
losing enjoyment of the game and often his childhood, or may lose all interest in
team sports considering them too frustrating. In both cases something is lost,
and the result is a defeat. Instead, using the person-centered approach, the
coach, getting on the same level of the athletes without standing as a mere
technicist, using the human relationship as focusing center of the team idea,
has the opportunity to create a bond with the team members listening to and
helping them to recognize and resolve responsibly and through dialogue the
issues arising inevitably in every group, even more pronounced because of the
agonism and competitiveness (healthy in the right proportion). The conclusion is
simple: a coach who constantly extols the excellence, exacerbates the
competitive spirit and the concept of victory will have in his hands a set of
isolated individualities. The one that instead, beyond the technical skills,
enhances the human ones using the person-centered approach, will manage a
real team: a group of people who fight, win and lose together. In your opinion
which of the two groups is most likely going to get a beer after the game?
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Keywords: team sports; technical and human skills; sport values; the role of the
coach.
50. PLANTÃO PSICOLÓGICO EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO
DO CONDE-PB
SANDRA SOUZA DA SILVA
LORENA AZEVEDO GHERSEL
UÍLA MACIEL FELINTO
EUDES SEVERINO QUIRINO BENTO
FRANCISCO BENTO DA SILVA FILHO Universidade Federal da Paraíba - BRASIL
O atendimento clínico, nos moldes de uma psicoterapia tradicional, tem
conquistado amplos espaços dentro da Psicologia. Entretanto, tem crescido
paralelamente no meio psi a necessidade de outras formas de atuação do
psicólogo dentro de outras instâncias de atendimento que não
necessariamente o reduto dos consultórios. Atualmente, existem outros
modelos de atuação clínica que satisfazem as necessidades da sociedade
brasileira, como, o plantão psicológico. Tal serviço se destina a crianças,
adolescentes e adultos que necessitem de um apoio emergencial em situação
de crise, como, perdas, desequilíbrios momentâneos, conflitos, etc. O cliente
procura o serviço sem necessidade de marcar uma hora, previamente. O
presente trabalho teve como objetivo propiciar aos alunos e/ou estagiários da
Abordagem Centrada na Pessoa um local de estágio na clínica que vá além do
atendimento tradicional no consultório psicológico, realizando um serviço em
prol de uma visão não psicopatologizante do sofrimento psíquico. No período
de maio a dezembro de 2012, foi implantado um serviço de plantão psicológico
em uma escola pública localizada em um sítio no município de Conde-PB. A
escola funciona no turno da manhã e da noite e seu quadro de funcionários é
formado por uma diretora, 5 professores e 13 funcionários. Atualmente possui
69 alunos, sendo 58 do turno da manhã (Ensino fundamental I) com faixa etária
variando de 4 a 14 anos e 11 alunos da Educação de Jovens e Adultos com
faixa etária entre 15 e 60 anos no período noturno. O serviço funcionou
semanalmente das 8 às 11 horas da manhã, exclusivamente nas quintas feiras.
O cliente teve direito a uma consulta com possibilidade de dois retornos, sendo
o tempo de cada atendimento de aproximadamente 30 minutos. Foram
realizados 21 atendimentos; sendo 20 entre crianças e adolescentes; 45% de
crianças entre 5 – 8 anos de idade e 55% de adolescentes entre 10 – 14 anos
de idade e um adulto de 31 anos, mãe de um aluno, chamada pela equipe do
plantão psicológico para falar sobre o filho que foi atendido. Verificaram-se 5
motivos para se procurar o atendimento: 75% da demanda foi motivada pela
curiosidade de conhecer o serviço (crianças e os adolescentes que usufruíram
do plantão brincando e/ou desenhando); 10,71% foi para falar sobre si mesmo
(dificuldade nas relações interpessoais, bem como medos); 7,14% foi para falar
sobre os conflitos familiares (dificuldades na convivência); 3,57% foi para falar
sobre sua relação com a escola (sentimento de satisfação) e conversar sobre o
filho (preocupação com a saúde e desenvolvimento biopsicossocial), no caso
da mãe chamada pela equipe de plantonistas. Percebeu-se que o plantão
psicológico possibilitou um espaço de liberdade para escolher o que falar e/ou
fazer, auxiliando na autocompreensão e na construção da liberdade, além de
auxiliar na formação integral do aluno, em seus aspectos emocional e social.
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Este serviço teve como marca primordial o atendimento de crianças,
evidenciando a necessidade de maior atenção a esse público infantil numa
escuta psicológica.
Palavras-chave: plantão psicológico; atendimento infantil; escola.
51. A EXPERIÊNCIA DE PLANTONISTAS NO SERVIÇO DE PLANTÃO
PSICOLÓGICO EM UMA ESCOLA PÚBLICA
LORENA AZEVEDO GHERSEL
SANDRA SOUZA DA SILVA
LUCIANA FERNANDES SANTOS
TUÍLA MACIEL FELINTO
FRANCISCO BENTO DA SILVA FILHO
VALFRÊDO FELINTO CARDOSO FILHO
Universidade Federal da Paraíba - BRASIL
O plantão psicológico refere-se a um atendimento emergencial, cuja função do
psicólogo/plantonista é de acolher a pessoa e escutá-la ativamente para que
haja uma mobilização de suas forças construtivas em direção ao bem-estar
diante do que está vivenciando. Desse modo, o plantonista deve criar um
ambiente de acolhimento, aceitação e de escuta profunda para possibilitar ao
cliente as condições facilitadoras para uma forma de ser mais saudável do que
o momento em que decidiu procurar o serviço. Em uma escola do ensino
fundamental do município de Conde/PB, foi implantado no ano de 2012 um
serviço de plantão psicológico, no qual os alunos e/ou estagiários do Curso de
Psicologia da UFPB realizavam plantões todas as quintas-feiras, das 8 às 11
horas da manhã. O presente trabalho teve como objetivo identificar a
experiência do plantonista iniciante a partir do relato nas Versões de Sentido
após cada atendimento, tendo como foco o público infantil. Este procedimento
metodológico consiste na expressão autêntica e sincera da fala de uma
pessoa, solicitada logo após a realização de determinada atividade. Tal técnica,
já que defende a proximidade do evento ocorrido, se diferencia bastante de
uma lembrança, pois possibilita maior clareza a respeito da experiência do
plantonista ao registrar o seu relato frente aos atendimentos. O plantonista
respondia à pergunta-estímulo: “que sentido teve este atendimento para mim”?
Participaram da pesquisa 15 plantonistas, totalizando 44 versões de sentido
(VS) analisadas. Buscou-se fazer um levantamento dos temas encontrados nas
VS para identificar o que há de comum nos relatos. A partir disto, foram
encontrados 28 eixos de significados, agrupados em quatro grandes grupos: 1
– sentimento do plantonista (satisfação, ansiedade, auto percepção, alívio das
tensões particulares, congruência, sensação de ser aceito pelo cliente, insight
do plantonista, disponibilidade ao encontro, sensação de incômodo, desejo de
ajudar o cliente, indisposição ao atendimento, etc.); 2 – percepção do
sentimento do cliente (percepção do processo de envolvimento do cliente no
atendimento); 3 - relação terapeuta-cliente (experiência de empatia, sentimento
de inteireza, dificuldade de estabelecer comunicação com a criança, resgate da
criança interior do plantonista, dificuldade de colocar limite, percepção da
importância das relações terapêuticas, etc.); e 4 - a descrição do atendimento
(curiosidade pelo plantão e descrição do atendimento). Além das contribuições
do projeto para o contexto escolar, verificou-se a importância dele para a
formação dos alunos de psicologia, possibilitando a experiência de iniciar o
atendimento e escuta psicológica com as supervisões dos atendimentos antes
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do estágio obrigatório, além de proporcionar ao plantonista o contato com os
sentimentos experienciados nos primeiros atendimentos, iniciando desde já o
desenvolvimento de habilidades para uma escuta sensível.
Palavras-chave: plantão psicológico; escola; versão de sentido.
52. A EXPERIÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS INICIANTES NA ABORDAGEM
CENTRADA NA PESSOA
CAROLINA LIMA PEREIRA DA COSTA
GISELLE CHRISTINE LINS LOPES
FELIPE LEAL SOARES CARNEIRO
NOELY CAVALCANTI DE MENEZES
SANDRA SOUZA DA SILVA
Universidade Federal da Paraíba - BRASIL
As primeiras experiências como terapeuta parecem se configurar como uma
difícil etapa no período de estágio. Observam-se conflitos e inseguranças
bastante comuns, que frequentemente podem provocar um distanciamento do
estagiário de suas próprias experiências no processo de atendimento. A crença
de que a formação se encerra com o término da graduação pode colaborar
com a idealização do estágio como prazo final de adequação a uma conduta
profissional. O processo psicoterápico poderá ser comprometido na medida em
que o terapeuta iniciante se centra em suas preocupações, se
responsabilizando pelo sucesso ou fracasso da terapia. Destaca-se então a
importância das Versões de Sentido (VS), proposta por Amatuzzi como
ferramenta na formação do psicoterapeuta iniciante para que seja feito um
relato livre do seu vivido na relação com o cliente imediatamente após o
término da sessão. Ao fazer o registro da vivência, por meio deste instrumento,
o terapeuta entra em contato com a experiência da intersubjetividade da
relação. Em um estágio da clínica na perspectiva da Abordagem Centrada na
Pessoa na UFPB, utilizou-se a VS. Foram analisadas 30 VS de 5 estagiários,
realizadas no período de 2012.1. Foi feita uma leitura minuciosa, encontrando
13 eixos de significados divididos em três grupos. O primeiro grupo trata de
eixos de sentido positivo atribuído a relação cliente - terapeuta e aos
sentimentos do estagiário na sessão, tais como satisfação, experiência de
empatia, liberdade na relação, renovação a partir do atendimento,
autenticidade; o segundo de eixos de sentido negativo, resultantes da relação,
tais como autocrítica, exaustão e esgotamento, desmotivação, questões
pessoais intervindo na relação, frustração, sentir-se pressionado por parte dos
clientes, identificação com o cliente e o último grupo, com eixo de sentido
neutro, pois não se refere aos sentimentos do estagiário e a relação
terapêutica, mas a própria dinâmica de atendimento, sendo caracterizado por
um relato objetivo do ocorrido na sessão. Este grupo compreende o eixo
descrição do atendimento. Percebeu-se a predominância de eixos de sentido
negativo, no qual ficou evidente a insegurança do estagiário nas suas primeiras
experiências enquanto terapeuta, através da preocupação com a atuação,
sensação de não ajudar o cliente, responsabilidade pelo processo. Quando o
terapeuta está preocupado consigo mesmo, tais sentimentos podem prejudicar
a relação e o contato com o outro. Ribeiro destaca que o psicoterapeuta é um
indivíduo consciente de suas fragilidades, não um deus, que adota em alguns
casos, uma postura onipotente desconsiderando a capacidade do próprio
cliente de encontrar o caminho a seguir. O psicoterapeuta iniciante mostra-se
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compreensivo, mas com uma sensação de impotência, insegurança. Cardoso
destaca a importância de o terapeuta perceber os aspectos transferidos em sua
pessoa e a realidade dos seus sentimentos, para que não se mesclem com os
do paciente. Verifica-se, portanto, a necessidade de momentos de
sensibilização ao seu vivido, além da supervisão para que os estagiários
encontrem suporte nesse momento inicial e de extrema importância na sua
formação profissional.
Palavras-chave: estagiários; abordagem centrada na pessoa; versão de
sentido.
53. EMOTIONAL INTELLIGENCE AND STRIVING FOR PERSONALIZED
GOALS: A CROSS-CULTURAL ENDEAVOR
JEFFREY CORNELIUS-WHITE
JENNIFER BARNES
MICHELLE CIESIELSKI
JEFF COLLIER
JON STUBBLEFIELD
ASHLEY ROWAN
Missouri State University - UNITED STATES OF
AMERICA
This American group is engaged in a Study Away Program in Interpersonal
Effectiveness and Life Enrichment involving pre-travel work, excursion to Brazil
to the Laboratory for the Possibilities of Being at the Federal University of
Ceará, the Laboratory of Psychopathology and Critical HumanisticPhenomenological Psychotherapy at the University of Fortaleza, and the XII
International Forum for the Person-Centered Approach. The endeavor involves
assessment of emotional intelligence pre and post program and the
identification and progress towards idiosyncratic personal and professional
goals through a series of meetings, readings, self-directed work, and
interpersonal and intercultural encounter within a person-centered learning
climate. The presentation will explore the themes of the personalized goals,
characteristics of the learning initiatives, and the subjective experience of the
program from the participants’ viewpoints.
Keywords: emotional intelligence; personalized goals; cross-cultural exchange;
person-centered education.
54. A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO TERAPÊUTICA: UM CASO CLÍNICO
COM CRIANÇA
MURIELLE RIBEIRO FERREIRA BASTOS
SUELY MARIA DE SOUSA RIBEIRO MATOS
ANNA KARYNNE DA SILVA MELO -UNIFOR BRASIL
Este trabalho tem o objetivo discutir a importância do vínculo terapêutico e das
atitudes facilitadoras, a partir da lente da clínica humanista-fenomenológica,
através do estudo de caso de uma criança com dificuldades de socialização e
aprendizagem. A clínica humanista-fenomenológica é compreendida pela
apreensão da realidade humana que, "por excelência, tem como objetivo
fundamental a descrição do homem no mundo, da realidade vivida, da
experiência" (Moreira, 2009, p. 21). Sob essa lente, abordaremos as atitudes
facilitadoras: aceitação incondicional, compreensão empática e autenticidade.
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A aceitação incondicional ocorre "quando o terapeuta está tendo uma atitude
positiva, aceitadora em relação ao que quer que o cliente seja naquele
momento. A compreensão empática quando o terapeuta capta com precisão os
sentimentos e significados pessoais que o cliente está vivendo" (Rogers, 1983,
p. 38-39). E a autenticidade é quando o terapeuta é ele mesmo na relação.
Michel tem 7 anos e é atendido há 2 anos e 4 meses. Iniciou seu processo aos
5 anos, sendo trazido pelos pais, por encaminhamento da escola, por não
interagir com outras crianças ou professoras, e não acompanhava as
atividades propostas, mantendo-se sempre isolado, brincando sozinho. Michel
mencionava somente algumas palavras. Segundo relato dos pais, quando
estava com outras crianças da sua idade, brincava sozinho e quando tentava
interagir, permanecia isolado, pois balbuciava sons não compreendidos pelos
outros. Relataram ainda, nas primeiras entrevistas, que o filho apesar de não
ter sido planejado, fora aceito desde o momento em que descobriram a
gravidez. O desenvolvimento se deu, em seus diferentes aspectos, de forma
normal, exceto a fala que não se desenvolveu. Os pais apresentaram bastante
resistência em aceitar as dificuldades do filho e os questionamentos das
pessoas acerca do seu comportamento, adotando uma atitude de
superproteção, privando a criança da interação social. No primeiro encontro
com Michel, este não apresentou resistência ao ser convidado a entrar na sala,
porém não se comunicava verbalmente. A principio foi apresentado vários
brinquedos e, a partir de suas expressões (olhares e gestos), foi percebido
quais eram seus interesses e gostos. Conforme a interação psicoterapeuta e
cliente ia ocorrendo por meio de respostas ou diálogos, iniciados pelo
terapeuta, percebia-se uma expressão de surpresa. Aos poucos, com o
estabelecimento da confiança gerada no vínculo, Michel foi se permitindo
interagir com o terapeuta. O vínculo terapêutico se estabeleceu a partir das
atitudes facilitadoras, por parte do terapeuta e não diretividade diante do
paciente, presentes na relação, permitindo que pudesse ser ele mesmo, livre
de julgamentos, cobranças ou imposições. Consideramos que para o
crescimento de Michel, o processo psicoterapêutico baseada numa clínica
humanista-fenomenológica, que considerada a experiência vivida da criança e
suas expressões, foi facilitadora para o seu desenvolvimento social, emocional
e cognitivo.
Palavras-chave: relação terapêutica; clínica humanista-fenomenológica;
atitudes facilitadoras.
55. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E SAÚDE
MARIA CRISTINA ROCHA - Serviço de
Aconselhamento Psicológico - Instituto de
Psicologia da USP – BRASIL
O Serviço de Aconselhamento Psicológico (SAP) existe e oferece estágios aos
alunos do curso de graduação do Instituto de Psicologia da USP desde sua
fundação, em 1969. Dentre as propostas ligadas à atuação profissional do
psicólogo, seu principal foco tem sido o plantão psicológico. Para além do
Serviço Escola, o SAP tem como um de seus objetivos apresentar aos alunos
possibilidades de atuação ligadas ao serviço público. Nesse sentido
aconteceram parcerias com órgãos públicos de defesa de direitos na cidade de
São Paulo, como o Conselho Tutelar e a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo. Em ambos os casos, o Plantão psicológico se configurou como o carro
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chefe dos estágios que também incluíram outras modalidades de atendimento.
Afetadas em sua dignidade, as pessoas que procuram essas instituições se
colocam em questão, profundamente, diante das injustiças que vivenciam.
Compreendendo saúde como uma resultante de condições dignas de vida, a
violação de direitos passa a ocupar um lugar de destaque na produção de
sofrimento psíquico, pois, por si só, já é uma violência, representa uma
inversão nas relações, uma desconsideração do outro, contribuindo
efetivamente para a sensação de paralisia diante do caminho necessário para
manter e recuperar seus direitos. Entendendo que uma escuta atenta, sensível
e compreensiva facilita o processo de ressignificação dos desencadeadores de
sofrimento e, principalmente, a potencialização de recursos pessoais e sociais
para lidar com os problemas e procurar a ajuda necessária para caminhar na
retomada de seus direitos, iniciamos nosso trabalho. Sem omitir ou
desconsiderar as informações objetivas e concretas que impulsionam o
deslocamento da violação para a garantia de direitos, apostamos na abertura
de um espaço e na oferta de uma disponibilidade para ouvir a pessoa como um
todo, atentos a suas experiências e sentidos de vida. Como o plantão
psicológico centrado na pessoa pode contribuir com o resgate da cidadania?
Esse é o desafio sobre o qual pretendemos discorrer.
Palavras-chave: plantão psicológico; garantia de direitos; conselho tutelar,
defensoria pública.
56. CASO PAULA:
FENOMENOLÓGICA

O

CORPO

NA

PSICOTERAPIA

HUMANISTA-

GEORGIA SILVA ROMCY
ANNA KARYNNE DA SILVA MELO
CLARISSA GARCIA J. DE M. DOURADO UNIFOR - BRASIL
O presente trabalho objetiva pensar a noção de corpo em Merleau-Ponty
(1945/2011) articulando-a com a clínica através de um estudo de caso, e tendo
como sustentação teórica o pensamento humanista-fenomenológico. A
psicoterapia humanista-fenomenológica surge da interseção entre o
humanismo e a psicopatologia fenomenológica de autores como Binswanger,
Minkowski, Tellenbach, Tatossian, entre outros, fundamentando-se,
filosoficamente, a partir da fenomenologia de Merleau-Ponty (MOREIRA, 2009).
No caso apresentado, consideraremos a clínica humanista-fenomenológica
com enfoque na Gestalt-Terapia, entendendo que, como expõe Moreira (2009),
tal abordagem é considerada nesse grupo, pois pensa-se em uma clínica que
não tem como função somente o diagnóstico e tratamento, mas a compreensão
das relações entre homem e mundo. Trataremos de um caso atendido no
período do estágio da clínica, onde uma paciente com 44 anos, solteira, iniciou
a psicoterapia após uma esofagite, na qual perdeu muito peso e passou a ter
vergonha do seu próprio corpo. Posteriormente, a paciente foi diagnosticada
com anorexia pelo seu psiquiatra. O pensamento merleau-pontyano se
caracteriza pela ambiguidade, considerando que homem e mundo estão
entrelaçados e rompendo com os pensamentos dualista e objetivo,
característicos de um modelo de ciência clássica. Em Merleau-Ponty
(1945/2011), o corpo aparece como veículo do ser no mundo, sendo o meio
pelo qual o sujeito experiencia aquilo que acontece ao seu redor. É, também,
através do corpo, que se é capaz de expressar e significar tais acontecimentos.

54

Moreira (2009) afirma que, na psicoterapia, os mundo vividos (lebenswelten) do
psicoterapeuta e do cliente se atravessam, nos fazendo considerar que é a
partir dos corpos e das manifestações dele que se colhem percepções que
facilitam a construção do processo psicoterapêutico. Na busca por
compreender esse mundo vivido da paciente e na relação psicoterapêutica
estabelecida, percebeu-se em suas falas que sua ansiedade estava
constantemente relacionava a perdas de peso e dores em diversas partes do
seu corpo. Os relatos de Paula eram direcionados à questões com seu corpo,
fosse dizendo que no início da doença não se reconhecia ao olhar no espelho,
que o corpo que percebia era muito magro e não lhe pertencia ou relatando
episódios em que ficava muito ansiosa e, consequentemente, voltava a
emagrecer ou a sentir dores no estômago e debaixo do peito, e até mesmo
quando relatava que estava buscando mais de si, de seu corpo. Recorrendo ao
pensamento merleau-pontyano, podemos afirmar que há um entrelaçamento
entre o psíquico e as ocasiões corporais, havendo entre eles uma relação de
mútua constituição (MERLEAU-PONTY, 1945/2011). Nesse sentido, Moreira
(2011) afirma que o papel do psicoterapeuta consiste em buscar compreender
o lebenswelt do paciente, sem nunca esquecer do seu próprio. Podemos,
portanto, considerar a ideia de corpo enquanto um importante aliado no
processo terapêutico, que sustenta uma abertura na relação psicoterapêutica
para que se busque uma aproximação do terapeuta ao mundo vivido do
paciente, considerando que o corpo, sob essa perspectiva, não é somente
matéria, corpo físico, mas é um corpo de significado, de expressão e de
relação.
Palavras-chave: corpo; Merleau-Ponty; clínica humanista-fenomenológica;
gestalt-terapia.
57. THE SUBTLE ART OF EMPATHIC ACCEPTANCE
ELIZABETH FREIRE - Lecturer in Counseling University of Aberdeen - SCOTLAND
Empathy and unconditional positive regard are fundamentally intermingled in
the experience of person-centred therapy. They are, in fact, two aspects or
expressions of the same experience, which we call ‘empathic acceptance’.
However, this subtle, powerful, and somehow transcendental experience has
been routinely misrepresented in the field of counseling and psychotherapy as a
mere set of skills or techniques. This workshop will facilitate the exploration of
the transcendental and subtle dimensions of the experience of empathic
acceptance in person-centred therapy. The topics that will be explored include:

Empathic attunement: Listening to the melody of the organism/soul;

Empathy acceptance and the therapist’s trust in the actualizing tendency;

Empathic connection and the experience of ‘Oneness’;

The components of the experience of empathic acceptance:
o
Valuing the person;
o
Receiving unconditionally;
o
Empty mindfulness;
o
Reaching out;
o
Communicating understanding.

The use of ‘psycho-technologies’ and its impact on the experience of
empathic acceptance;
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The multiple facets of the therapist’s self and their role in the experience
of empathic acceptance.
Keywords: empathy; person-centred therapy; unconditional positive regard.
58. SERVIÇO DE PLANTÃO PSICOLÓGICO PARA IDOSOS: UM ESPAÇO
EFETIVO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
EDSON BEZERRA - Universidade da Amazônia –
Belém - BRASIL
O plantão psicológico articula a prática clínica e a social em Psicologia, sendo
este uma modalidade de atendimento originariamente identificada com a
Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) e genuinamente brasileira, que
pressupõe serviço exercido por psicólogos ou estudantes sob a supervisão
desses profissionais, que se disponibilizam a atender, em local, dias e horários
pré-estabelecidos, pessoas que fazem parte de um determinado grupo social
que estão vivenciando uma demanda emergente. Nesta exposição propõe-se
uma reflexão acerca da necessidade da implantação desse serviço em
espaços de atenção a pessoas com mais de 60 anos, como, por exemplo, as
universidades e clubes da terceira idade. O envelhecimento populacional é
uma realidade que pode ser vista como positiva, já que é resultante de
progressos científicos, tecnológicos e sociais. O crescimento do contingente de
idosos com maior poder político criou condições para que pesquisadores e
praticantes de várias profissões, dentre as quais a Psicologia, investissem mais
nesse segmento. Há um campo privilegiado para a atuação do psicólogo. O
Estatuto do Idoso, por sua vez, enfatiza a necessidade de voltar-se para
questões referentes a políticas públicas e políticas de assistência aos idosos
que promovam a saúde, que contribuam para a manutenção da autonomia e
valorizem as redes de suporte social. Nessa perspectiva, um serviço de escuta
para demandas espontâneas e emergenciais, preconizada pelo plantão
psicológico, é um espaço efetivo de promoção de saúde e qualidade de vida
dessa faixa da população cuja representatividade é cada vez maior em nossa
sociedade atual.
Palavras-chave: plantão psicológico; abordagem centrada na pessoa;
envelhecimento; terceira idade; idosos.
59. CÂNCER – UMA VIA DE CRESCIMENTO
LENISE MACHADO BRANDÃO - Psicóloga Mestre em artes em estudos transpessoais Autora do livro
“Psicologia Hospitalar” Psicoterapeuta
fenomenológicoexistencial, trabalhando com pessoas com
câncer – Rio de Janeiro - BRASIL
Este trabalho é uma tentativa de apresentar o câncer, uma doença grave, do
ponto de vista mais amplo e profundo do paradigma holístico. Esta
apresentação abarcará não apenas a concepção e a compreensão do câncer,
mas também algumas possíveis abordagens em termos de tratamento.
Primeiro, mostrarei o câncer de acordo com a Medicina Ocidental, que vem se
desenvolvendo e sendo praticada dentro do paradigma cartesiano-newtoniano,
explanando sua definição e suas causas. E, depois, compararei esta visão com
aquela derivada do novo paradigma científico, a qual implica uma nova
concepção de doença, saúde e cura. Entrando no novo campo da

56

psicossomática, apresentarei alguns novos achados científicos sobre as
conexões entre a mente e o corpo, focalizando, sobretudo, a relação entre o
estresse e o câncer. Por outro lado, mostrarei como algumas abordagens
corpo/mente tais como relaxamento, meditação e imagens guiadas podem
afetar positivamente tanto a mente quanto o corpo, contribuindo para a
recuperação e a saúde, em oposição aos mecanismos do estresse.
Finalmente, falarei sobre a psicoterapia com as pessoas com câncer,
explanando como ela pode funcionar junto com os tratamentos convencionais
para que se obtenham melhores resultados na recuperação e na sobrevivência.
Palavras-chave: câncer; visão holística; psicossomática; abordagens
corpo/mente; psicoterapia.
60. O CONCEITO DE TENDÊNCIA ATUALIZANTE NA PRÁTICA CLÍNICA
CONTEMPORÂNEA DE PSICOTERAPEUTAS HUMANISTAS
THABATA CASTELO BRANCO TELLES –
Psicóloga - Mestre em Psicologia (UNIFOR) Professora do Curso de Psicologia da
Universidade de Fortaleza (UNIFOR) - BRASIL
GEORGES DANIEL JANJA BLOC BORIS Psicólogo – Mestre em Educação (UFC) - Doutor
em Sociologia (UFC) - Professor titular do
Programa de
Pós-Graduação em Psicologia
da Universidade de
Fortaleza (UNIFOR) –
BRASIL
VIRGINIA MOREIRA – Psicóloga - Mestre em
Educação (UFC) - Doutora em Psicologia Clínica
(PUC-SP), com pós-doutorado em Antropologia
Médica (HARVARD) - Professora titular do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da
Universidade de Fortaleza (UNIFOR) - BRASIL
Este trabalho consiste em um estudo crítico acerca do conceito de tendência
atualizante de Carl Rogers. Trata-se de uma noção-chave para a Abordagem
Centrada na Pessoa (ACP) e se refere à tendência, inerente a todos os seres
vivos, ao seu crescimento e à sua atualização. O objetivo desta investigação
consistiu em compreender como psicoterapeutas percebem a manifestação da
tendência atualizante em suas práticas clínicas. Foram realizadas entrevistas
com dez psicoterapeutas que atuavam clinicamente a partir da ACP. Para a
análise dos depoimentos coletados, foi utilizado o método fenomenológico
crítico, de base merleau-pontyana. Os resultados mostraram que a tendência
atualizante é considerada um conceito fundamental na prática psicológica
clínica destes profissionais. Muitos deles afirmam que se trata de um conceito
que se encontra atrelado às condições facilitadoras. Os entrevistados também
disseram que o processo de crescimento apresenta dificuldades que merecem
ser consideradas na relação entre psicoterapia e tendência atualizante. Os
psicoterapeutas corroboram, em parte, o pensamento de Rogers na medida em
que alguns apontaram questões pouco discutidas pelo criador da ACP, como o
tom moral do conceito de tendência atualizante, bem como as dificuldades
relativas ao processo de crescimento. Concluímos, considerando que tais
pontos podem constituir importantes temas de investigação como
desdobramentos contemporâneos da Abordagem Centrada na Pessoa.
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Palavras-chave: tendência atualizante; Carl Rogers; psicologia humanista.
61. TEIA DE HISTÓRIAS: UMA EXPERIÊNCIA DE ENCONTRO
ADRIANA SABOIA - Psicóloga - Psicoterapeuta
individual e de grupos – Especialista em
Psicologia Clínica (CRP), com Formação em
Abordagem Centrada na Pessoa em um Enfoque
Fenomenológico-Existencial e em Arte-Terapia Mestre em Psicologia (UNIFOR) – FORTALEZA BRASIL
MARCIA TEIXEIRA - Psicóloga - Psicoterapeuta
individual e de grupos - Especialista em GestaltTerapia, com formação em Abordagem Centrada
na Pessoa em um Enfoque FenomenológicoExistencial - Mestre em Saúde Coletiva (UFRJ),
com Curso de Aperfeiçoamento com Mulheres
com Transtornos Alimentares (HARVARDBOSTON) – FORTALEZA - BRASIL
Este trabalho visa a apresentar a experiência do Teia de Histórias, uma
vivência de grupo, que ocorre ao longo de um final de semana, e que tem como
objetivo principal facilitar o aprofundamento terapêutico dos seus participantes.
São utilizados os moldes propostos pela Abordagem Centrada na Pessoa
(Rogers, 1970) para grupos de encontro ou vivenciais, mas criando uma forma
própria de conduzir o trabalho. Tomamos algumas referências básicas como
norteadoras do nosso trabalho, como por exemplo: o papel do terapeuta como
facilitador de processos; a profunda confiança nos processos experienciais do
grupo, de acordo com os conceitos de tendência formativa e auto-regulação
organísmica; e o foco nas relações criadas no aqui-e-agora do grupo. No
entanto, nos últimos anos, e muito em decorrência das aprendizagens e
experiências, viemos aperfeiçoando uma modalidade de grupo que contempla
também a utilização de diversos recursos como elementos de facilitação do
trabalho de aprofundamento terapêutico. Os materiais de expressão criativa e
corporal e a conexão profunda com a natureza do local, incluindo os elementos
metafóricos da fogueira, cachoeira, da plantação de árvores e da antiga casa
de sertão, são alguns destes recursos. Nosso propósito é o de criar uma
ambiência acolhedora, que permite aos nossos participantes um contato mais
íntimo consigo próprios, numa busca por ajudá-los a rematrizar suas feridas
existenciais e a estabelecer vínculos de qualidade entre eles. O nome Teia de
Histórias surgiu da metáfora de que um grupo desta natureza constrói, dentro
de um espaço de tempo, uma grande teia de conexões de vários níveis
(emocional, afetivo, energético etc.), através das trocas de histórias entre todos
os que lá estão. Cada um que chega ao grupo traz seu “fio” de histórias e
lança-o na teia comum. Cada fio tem sua própria natureza, e todos juntos criam
uma teia única e especial, rica em cores, tessituras e formas.
Palavras-chave: grupo; aprofundamento terapêutico; abordagem centrada na
pessoa; recursos terapêuticos.
62. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA:
AS CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS DA ACP DENTRO DE UMA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
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RAFAELLA MEDEIROS DE MATTOS BRITO –
Mestranda em Psicologia pela Universidade
Federal do Ceará
TIAGO MONTEIRO SOUSA - Psicólogo clínico –
FORTALEZA - BRASIL
Diante dos debates sobre as possibilidades de tratamento para a dependência
química no Brasil, expomos neste artigo um pouco da nossa experiência no
setor de psicologia de uma comunidade terapêutica. Tendo como referencial
teórico a Abordagem Centrada na Pessoa de Carl Rogers, nos deparamos com
questionamentos que se apresentaram a partir da prática e da reflexão sobre
nossa atuação: a novidade que é a psicoterapia para os participantes; os
desafios de estar em um setting terapêutico diferente daquele na qual fomos
formados; o trabalho multidisciplinar; e o carácter focal dos nossos serviços.
Propomos, então, alguns caminhos possíveis que nos ajudaram a alcançar
resultados positivos no desenvolvimento pessoal daqueles que estavam em
tratamento para dependência química.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; dependência química;
comunidade terapêutica.
63. DO CADÁVER AO CORPO INTENCIONAL: O PERCURSO DA
BIOMEDICINA À FENOMENOLOGIA-EXISTENCIAL NA COMPREENSÃO
DOS PROCESSOS DE DOR CRÔNICA
DANIELA DANTAS LIMA - Psicóloga –
Psicoterapeuta - Doutoranda do Departamento de
Psicologia Médica e Psiquiatria da Universidade
Estadual de Campinas (DPMP/UNICAMP) Membro do Laboratório de Pesquisa ClínicoQualitativa – UNICAMP/CNPq
VERA LÚCIA PEREIRA ALVES – Psicóloga –
Psicoterapeuta - Pesquisadora do Programa de
Pós-Doutorado do Departamento de Psicologia
Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências
Médicas (DPMP/UNICAMP) – Membro do
Laboratório de Pesquisa Clínico-Qualitativa –
UNICAMP/CNPq
EGBERTO RIBEIRO TURATO - Professor do
Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria
da
Universidade
Estadual
de
Campinas
(DPMP/UNICAMP) - Coordenador do Laboratório
de
Pesquisa
Clínico-Qualitativa
–
UNICAMP/CNPq – CAMPINAS - BRASIL
O presente estudo pretende estimular a reflexão a respeito do modo como o
pensamento fenomenológico relaciona-se com o atual entendimento dos
processos de dor crônica, entendimento este que, por um lado, pode colaborar
para uma melhor compreensão e superação da dor, valorizando a visão de
indivíduo como unidade indivisível e, por outro, enfatizar a importância das
intervenções interprofissionais, contribuindo para uma atenção mais efetiva ao
paciente. A dor crônica (um tipo de dor que, por persistir além do tempo normal
de cicatrização do tecido, não é mais considerada um sintoma, e sim uma
doença) não tem sua etiologia facilmente compreendida e, por vezes, é
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considerada resultado de uma soma de fatores físicos, psicológicos e sociais.
No entanto, esta tentativa de integralidade não contempla o fato de que o corpo
que traz em si a dor crônica não é um corpo desprovido de vida nem de
subjetividade, é, ao contrário, um corpo intencional que está ligado e é dirigido
para um mundo experiencial. Assim, a dor crônica não pode ser reduzida à
uma mera resposta sensorial: ela implica sempre o ser integralmente, não se
limitando à parte doente. É sempre o indivíduo em toda a sua unidade que é
atingido pela dor, que, por sua vez, é um modo de ser-no-mundo e, por isso,
reorganiza espaço e tempo vividos e suas relações consigo mesmo e com os
outros. Entretanto, determinados aspectos da cultura, segundo os quais corpo
e mente são considerados entidades separadas, e evidências trazidas pelo
desenvolvimento da ciência médica – como, por exemplo, a identificação dos
receptores neuronais e da transmissão dos impulsos nervosos como
componentes do processo da dor - instituíram o privilégio das investigações
diagnósticas e intervenções voltadas unicamente ao corpo. O corpo em que se
funda a biomedicina é desprovido de subjetividade e desvinculado de todo o
contexto que o compõe, é um corpo desprovido de vida – um cadáver. As
críticas a este tipo de visão tomam forma principalmente a partir do século XX e
fundam-se na percepção de que a identidade do indivíduo pode influenciar na
origem, na evolução e no tratamento das doenças. Esta percepção marca a
compreensão teórica atual de vários processos de adoecimento, notadamente
os de dor crônica. No entanto, este tipo de abordagem, apesar de marcar uma
evolução no pensamento, incorre em uma dupla possibilidade de crítica:
primeiro, possuir ainda caráter meramente teórico, já que na prática o modelo
vigente privilegiado de atenção ao paciente possui características de um
modelo biomédico de saúde; e, segundo, manter em si a marca do
entendimento do indivíduo cindido, composto por partes distintas. O discurso
médico ainda na contemporaneidade tem por objetivo reduzir a diversidade
infinita das experiências singulares para lhes dar sentido codificando-as. Seu
principal fim é tranquilizar a dor, ou pelo menos livrá-la da carga emocional que
lhe é inerente. Suprimindo, assim, a vida do corpo do indivíduo.
Palavras-chave: dor intratável; psicossomática; estresse psicológico; meio
social; cuidados médicos.
64. QUALITY OF LIFE AND COPING MECHANISMS OF ADULT WOMEN IN
ROMANIA IN ECONOMIC CRISES
ILEANA BOTEZAT-ANTONESCU - National
Mental Health and Anti-Drug Centre
GEORGETA NICULESCU - Mental Health
International Institute - PANIMA
FLORENTINA
PALADA
Mental
Health
International Institute - PANIMA
MARA PRICEPUTU - Romanian Integrative
Psychotherapy Institute
ANTONELA MATEI - Mental Health International
Institute - PANIMA
MIREL PALADA - National School of Political and
Administrative Sciencies
MARILENA MITICA - National Mental Health and
Anti-Drug Centre - ROMANIA
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Our survey has as aims to determine the quality of life and the coping
mechanisms in active adult Romanian women population living under the
economic crisis. The target group population consists of 120 women, 20-65
years in urban areas with high school and academic level education. The
method consists of applying questionnaires relevant for our survey in order to
identify coping mechanisms, adaptive patterns (attitudes, efficient behaviours of
solving problems etc.) and self-evaluation for physical, psychological and social
functioning. The hypothesis is that in crisis times are activated, beside the
adaptive functioning patterns, other disadaptive which impair the quality of life
as well the physical and psychological health in active women. Quality of life
was examined by: self-perception of wellbeing, coping mechanisms to stress,
detection and severity of depression.
Keywords: active woman; quality of life; health; coping mechanisms; economic
crisis; depression.
65. INTERDISCIPLINARY RESEARCH AND APPLICATIONS IN THE
PERSON-CENTERED APPROACH
JEFFREY CORNELIUS-WHITE
JENNIFER BARNES
JON STUBBLEFIELD - Missouri State University UNITED STATES OF AMERICA
The first author is a co-editor of a two books being published by Springer in May
2013 concerned with interdisciplinary research, theory and applications of the
Person-Centered Approach. The project involved over 50 authors from all
populated continents in fields as disparate as psychotherapy, business,
medicine, education, neuroscience, political activism, family studies,
psychology, and communication. The presentation will look at how the personcentered approach provides a meta-model to understand interdisciplinary
studies and how it has been and can continue to be an approach to understand,
explain, and intervene in a variety of problems at biological, interpersonal, and
social levels. Innovative concept maps will be presented, which show
astonishing ways in which Rogers’ theories predicted advances in sciences and
link with religious, artistic, game theory, cross-cultural and other practices. The
presentation aims to open discussion for exploring and building further
scientific, critical, and applied bridges between the person-centered approach
and a variety of disciplines.
Keywords: interdisciplinary studies; person-centered applications; research.
66. O PSICÓLOGO NA SAÚDE PÚBLICA: REFLETINDO A FORMAÇÃO
PARA REDEFINIR AS PRÁTICAS
RAILDA FERNANDES ALVES - Doutora em
Antropologia da Saúde – Professora da
Universidade Estadual da Paraíba
EMILY SOUZA GAIÃO - Psicóloga pela
Universidade Estadual da Paraíba
GABRIELLA CÉZAR DOS SANTOS - Psicóloga
pela Universidade Estadual da Paraíba
LUISA DE MARILLAC RAMOS SOARES - Doutora
em Educação - Professora da Universidade
Federal de Campina Grande – Paraíba - BRASIL
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Neste artigo discutimos a formação profissional e suas lacunas para a atuação
do psicólogo na saúde pública que não oferece ferramentas teóricas, técnicas e
críticas para o trabalho no SUS. Problematizamos o privilégio dado ao enfoque
clínico tradicional e apresentamos uma proposta de estágio supervisionado
fundamentada na Psicologia da Saúde, na Abordagem Centrada na Pessoa e
na Política Nacional de Humanização. Sugerimos um rol de intervenções
organizadas a partir da lógica dos níveis primário, secundário e terciário de
saúde, que vão da psicoterapia às ações multiprofissionais até a mediação
pedagógica da equipe multiprofissional de saúde.
Palavras-chave: psicologia; saúde pública; estágio clínico; capacitação
profissional.
67. GESTÃO ORGANIZACIONAL CENTRADA NO GRUPO: A EXPERIÊNCIA
DE UMA ORGANIZAÇÃO DE TRABALHO ORIENTADA PELA
ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA
ANITA BACELLAR - Especialista em Psicologia
Clínica com base na Abordagem Centrada na
Pessoa - Mestre em Educação - Fundadora e
responsável técnica do Espaço Viver Psicologia Coordenadora, professora e supervisora do
Curso de Especialização em Psicologia Clínica Coordenadora do livro Psicologia Humanista na
Prática: Uma Reflexão sobre a Abordagem
Centrada na Pessoa, publicado em 2009, pela
editora UNISUL
JOANA SIMIELLI XAVIER ROCHA - Especialista
em Psicologia Clínica na Abordagem Centrada na
Pessoa - Coordenadora de serviços no Espaço
Viver Psicologia
MAIRA DE SOUZA FLÔR - Psicóloga clínica com
Formação em Psicoterapia na Abordagem
Centrada na Pessoa - Coordenadora de serviços
no Espaço Viver Psicologia – FLORIANÓPOLIS BRASIL
O presente artigo trata-se de um relato de experiência que apresenta os efeitos
dos postulados da Abordagem Centrada na Pessoa em uma Organização de
psicologia clínica. Tem como objetivo apresentar as organizações da pósmodernidade, apresentar as organizações de trabalho numa perspectiva da
Abordagem Centrada na Pessoa e verificar o processo de evolução das
relações pessoais e de trabalho em uma organização centrada no grupo. Para
tal realizou-se uma pesquisa bibliográfica e versões de sentido das pessoas
que trabalham em uma organização com modelo administrativo centrado no
grupo. Ao final, foi possível reconhecer que a contínua abertura à experiência,
a consideração positiva incondicional, a compreensão empática e a
autenticidade promovem o desenvolvimento das potencialidades individuais em
um contexto de crescimento grupal e organizacional.
Palavras-chave: organizações; abordagem centrada na pessoa; grupos.
68. EL PROPOSITO DE LA PSICOTERAPIA DESDE EL ACERCAMIENTO
CENTRADO EN LA PERSONA
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CLAUDIO A. RUD - Dr. – Director de Casabierta Buenos Aires - ARGENTINA
Partiendo de un intento de reflexión por fuera del dualismo y de la visión
antropocéntrica, desde la bioética y la biopolítica inspirado en autores como
Spinoza, Nietzsche, Lévinas, Foucault, Deleuze, Sartre y Rogers, me
propongo revisar la noción de identidad como un fenómeno de multiplicidades
que se constituyen como tal en cada encuentro y que siempre resulta ser parte
de otras relaciones que a su vez le otorgan una identidad circunstancial y
ligada al acontecimiento. Mi hipótesis es que somos relaciones constitutivas
siempre cambiantes, Nudos de una red en transformación, que se anudan y
desanudan en forma incesante. Cada nudo se constituye en relación como
singularidad que desaparece como tal en el tiempo reingresando a una nueva
relación constitutiva y así al infinito. En este sentido si admitimos que la
relación funda los términos entonces, hay ya allí una reciprocidad fundante en
tanto que ese acto fundacional de un encuentro interhumano distribuye
recíprocamente una identidad circunstancial a cada uno de los participantes del
encuentro. Intento demostrar que es posible construir, o mejor deconstruir
siguiendo a Derrida, una mirada inmanente de lo humano y de lo interhumano
desde una visión más abarcativa que incluye lo humano, pero no es
antropocéntrico, especialmente en la comprensión del acontecimiento del
encuentro psicoterapéutico. Al propósito del encuentro interhumano lo
podemos comprender desde una mirada trascendentalista, o desde otra:
inmanentista; al primero lo denominaríamos propósito o finalidad intencional y
al otro propósito o finalidad deseante. La forma del conocimiento en la relación
terapéutica entendida como el “arte de no saber” de Schmidt y poner en
practica la disposición a la intuición como una forma de conocimiento que se
presenta como revelación surgida de ese vínculo y no como una información a
priori. Considero las psicoterapias como una práctica política, inevitablemente
política, que da cuenta del hombre ligado al cosmos, afirmando su “conatus”,
es decir su esfuerzo por “perseverar en el ser”, como lo define Spinoza; su
“voluntad de poder”, al decir de Nietzsche; o su “tendencia formativa”, al decir
de Rogers. Dando que la cuestión del poder es ineludible en nuestra praxis,
propongo que es posible construir una práctica basada en el cuidado como
política, más que la implementación de políticas del cuidado, que son por
definición instrumentos de control y de dominio. Me propongo abordar estos
temas para posteriormente vincularlos con ejemplos de la práctica clínica
desde el ACP.
Palabras-clave: reciprocidad radical; mutua implicación; noción de identidad;
inmanencia.
69. EXPERIÊNCIA EMPÁTICA: DA NEUROCIÊNCIA À ESPIRITUALIDADE
MÁRCIA ALVES TASSINARI – Psicóloga - Doutora
em Psicologia pela UFRJ - Especialista em
Psicologia Clínica pelo CRP-05 - Professora
Titular da Universidade Estácio de Sá Coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada
e do Serviço de Plantão Psicológico Psicoterapeuta, com experiência em plantão
psicológico em diversos contextos
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WAGNER TEIXEIRA DURANGE – Psicólogo pela
Universidade Estácio de Sá, com experiência em
plantão psicológico e em psicoterapia - MBA em
Gestão de Pessoas pela Universidade Federal
Fluminense – Rio de Janeiro - BRASIL
Considerado um fenômeno de extrema importância para a sobrevivência, as
relações e o desenvolvimento humano, o conceito de Empatia tem se apoiado
em bases neurofisiológicas a partir de investigações que estão sendo
realizadas em áreas correlacionadas, firmando-se como um tema atual e de
constantes transformações, devido aos renovados desafios humanos. Nesta
proposta, serão revistos alguns estudos/reflexões sobre a Empatia,
pertencentes aos saberes da Neurociência (através das pesquisas sobre
neurônios-espelho), da Psicologia Humanista (através das propostas da
Abordagem Centrada na Pessoa) e da Espiritualidade (através da filosofia
budista). Neste sentido, buscar-se-á ampliar o conceito de Empatia, utilizando
as compreensões e articulações propostas pelas três dimensões estudadas.
Palavras-chave: empatia; neurônios-espelho; abordagem centrada na pessoa;
espiritualidade; budismo.
70. AS CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA
PARA A HISTÓRIA DA PSICOTERAPIA DE GRUPO
KARLA CARNEIRO ROMERO
MARÍLIA DE CASTRO ALVES OLIVEIRA
VIRGINIA MOREIRA
Universidade de Fortaleza - UNIFOR - BRASIL
O presente estudo pretende compreender as contribuições que a Abordagem
Centrada na Pessoa forneceu à história da psicoterapia de grupo. Realizamos
uma pesquisa bibliográfica, a qual contemplou produções a respeito da terapia
centrada no grupo e dos grupos de encontros; práticas grupais desenvolvidas
por Carl Rogers. Fundador da Abordagem Centrada na Pessoa, Rogers
destacou-se por seus estudos acerca dos grupos, passando por diferentes
momentos em que desenvolveu modalidades distintas de trabalhos grupais,
como a Terapia Centrada no Grupo e os Grupos de Encontro. A terapia
centrada no grupo teve início, desde 1945, com grupos de estudantes
universitários que se percebiam perturbados com questionamentos do dia-adia. Essa modalidade de grupo atendia, majoritariamente, indivíduos com
funcionamento “normal” que buscavam lidar com seus sofrimentos e
problemas; visava às relações interpessoais e proporcionava a descoberta de
novas formas de relacionar-se; tendo o terapeuta a função de facilitar a
emergência do sentimento de aceitação dentro do grupo, promovendo empatia
e aceitação incondicional entre os participantes. Nessa, não deveria haver a
imposição dos valores do terapeuta, pois a variedade desses e o fato do
indivíduo ter a chance de escolhê-los constituíam-se facilitadores da mudança
e do amadurecimento dos integrantes. A partir da década de 60, Rogers
passou a trabalhar com os Grupos de Encontro. Essa modalidade surgiu
influenciada pelos grupos-T, desenvolvidos por Kurt Lewin, consistindo em
grupos de discussões utilizados para estudar as relações emergentes no
grupo. Rogers passou a utilizar-se dos grupos-T, porém, modificando-os;
deixando de focar no estudo dos grupos; concentrando-se nas relações
interpessoais, no crescimento pessoal e no desenvolvimento de
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potencialidades dos participantes. Cury (1993) aponta que a ênfase passou da
aprendizagem sobre as relações em grupo para a aprendizagem sobre si
mesmo, priorizando o encontro autêntico entre os membros. Assim, em 1970,
Rogers publicou sua obra Grupos de Encontro, fundamentada na Abordagem
Centrada na Pessoa, surgindo então os grupos de encontro centrados na
pessoa. Cury (1993) e Moreira (2007) apontam que, nesses grupos, Rogers
considera o terapeuta como um facilitador que deverá favorecer o
desenvolvimento do processo grupal, não tendo que dirigir tal processo ou ter
uma programação a priori, mas apenas possibilitar o encontro entre os
participantes e suas realidades existenciais. Assim, para Fonseca (1988), o
terapeuta passará a guiar-se pelo processo de relação entre os integrantes do
grupo, atuando a partir de seus próprios sentimentos e impressões acerca do
que está se passando. Esses grupos visavam o desenvolvimento individual,
buscando potencializar a comunicação e as relações interpessoais, possuindo
uma orientação vivencial e terapêutica. Os trabalhos de Rogers com grupos
exerceram influência aos psicoterapeutas de grupo, sobretudo aos de
abordagem humanista. Concluímos que a ênfase na empatia, o papel do
facilitador, o foco nas relações interpessoais e a orientação vivencial foram
alguns dos fatores de influência marcante no que se refere às contribuições
trazidas pela Abordagem Centrada na Pessoa aos trabalhos com grupos.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; psicoterapia de grupo; terapia
centrada no grupo; grupos de encontro.
71. O CONCEITO DE PESSOA E OS SEUS DESAFIOS: UMA PROPOSTA A
PARTIR DE PETER SCHMID
IAGO CAVALCANTE ARAÚJO - Psicólogo pela
Universidade Federal do Ceará (UFC) - Mestrando
do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
da UFC - Bolsista FUNCAP
JOSÉ CÉLIO FREIRE – Docente do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da UFC –
Fortaleza - BRASIL
Não é à toa que o termo pessoa está demarcado na abordagem rogeriana. Ele
inclusive possui uma centralidade em toda teorização e também na prática da
Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Assim pensa Peter Schmid, da
Universidade Sigmund Freud de Viena. Apesar de sabermos que Rogers nunca
conceituou plenamente o termo, e que este tinha fins eminentemente
pragmáticos, Schmid propõe um estudo do termo a partir de uma antropologia
fincada nas filosofias do diálogo e na fenomenologia de Buber e Lévinas. Para
o autor, a noção de pessoa carreia consigo uma dimensão individual e também
relacional, carregando uma dualidade, ou ambiguidade. Tal desenvolvimento
proposto apresenta novos possíveis na teorização e na prática de ACP. Nosso
trabalho tem o objetivo de apresentar tal desenvolvimento acerca do conceito
referido, bem como os desenvolvimentos e desafios que se estabelecem para
abordagem desde então. Com isso, intentamos promover a rediscussão e
apresentar novos possíveis no que se refere aos conceitos da teoria rogeriana,
que muitas vezes são pedras inamovíveis na teorização da abordagem.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; Peter Schmid; conceito de
pessoa; Lévinas; filosofia do diálogo.
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72. APPLICATION OF PERSON-CENTERED APPROACH IN THE PRACTICE
OF EXISTENTIAL ANALYSIS: THE WORK WITH EMOTIONAL
EXPERIENCES OF CLIENTS
ELENA STANKOVSKAYA - National Research
University Higher School of Economics - Moscow
- RUSSIA
This article discusses the possibilities for integration of the ideas of personcentered and existential approaches. It shows how C. Rogers’s notion of
“necessary and sufficient” conditions for a successful therapy is firmly
embedded in the practice of existential analysis and logotherapy, and works as
a basis for confronting interventions. It analyses similarities and differences of
the work with emotional experiences in E. Gendlin’s Focusing and A. Längle’s
Personal Existential Analysis; and also outlines the ways of combining them in
psychotherapy.
Keywords: person-centered psychotherapy; existential psychotherapy;
therapeutic relationship.
73.

RESISTANCE AND ABANDONMENT
PSYCHOTHERAPIST PERSPECTIVE

IN

THERAPY

-

A

JUNIOR

PAUL DIACONESCU – Psychotherapist - ARPCP Person Centered Psychotherapy Romanian
Association - ROMANIA
I started by asking myself what is the perceived experience of the therapist and
the client when resistance in therapy occurs. What is the process and how it is
symbolized in the therapist and the client. So, first you will follow my story as a
junior therapist: my fears, my anxieties, my inadequacies, my needs and how I
accepted and placed them in me. I choose this topic because it's something I've
experience in my practice and felt to go beyond what this means to me and
makes me feel, to go outside my frame of reference, to see other perspectives.
Therefore, I propose to join me in a series of interviews with therapists and
clients, in which they will talk about their experience and their feelings regarding
the resistance and abandonment in therapy. For a therapist starting out, the
need for clients and prove that it is a good therapist is very present. One of the
key questions that arose during my interviews: is there something different in
the therapist to have a role in the frequency that clients will react with resistance
and even abandonment? During my investigation I realized that my approach is
useful to many of our colleagues who are also at the beginning in their
profession as a psychotherapist and that they, as me, had similar experiences
and feelings, things that led me to formulate the following hypothesis: the rate of
resistance and abandonment in therapy is influenced by level of selfconfidence, by the confidence in the method and the therapist experience. I
welcome you to discover and draw together the conclusions regarding this
hypothesis.
Keywords: resistance; abandonment; therapy; beginning.
74. ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA SOB A PERSPECTIVA DE
PETER SCHMID
IAGO CAVALCANTE ARAÚJO - Psicólogo pela
Universidade Federal do Ceará (UFC) - Mestrando
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do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
da UFC - Bolsista FUNCAP
JOSÉ CÉLIO FREIRE – Docente do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da UFC –
Fortaleza - BRASIL
A Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), fundada por Carl Rogers, só pode
ser justificada a partir de um conjunto de valores e de uma ética e não somente
como uma aplicação de técnicas e conhecimentos. Assim, fica estabelecida a
importância do ethos para a fundamentação dessa abordagem, de forma que
se possa dizer com Peter Schmid (1999) que a ética é a primeira questão a ser
pensada quando se trata da ACP, quer de sua teoria, quer de sua prática. O
presente trabalho visa expor nosso projeto de pesquisa de mestrado, ainda em
fase de produção, cujo objetivo é apresentar a obra de Peter Schmid à
comunidade brasileira da abordagem. A perspectiva deste autor está alicerçada
em um diálogo importante com as filosofias do diálogo, o que oferece
desenvolvimentos fenomenológicos e propõe também outra forma de encarar a
alteridade na teoria e prática rogeriana. Tal mudança, em contraste com as
críticas feitas por Freire (2002), apresenta uma profícua aproximação com a
filosofia ética de Emmanuel Lévinas. Como metodologia para o estudo,
utilizaremos um quase-método inspirado na filosofia de Jacques Derrida, em
que busca-se, entre outras coisas, por a mostra a polissemia dos discursos
estudados. Acreditamos que tal proposta nos permitirá enfrentar o caráter
alteritário dos próprios textos. Esperamos, com este trabalho, não só receber
outras contribuições para o incremento da pesquisa, mas também poder
oferecer outro possível caminho para o desenvolvimento da ACP.
Palavras-chave: projeto de pesquisa; Peter Schmid; Lévinas; filosofia do
diálogo.
75. ENVELHECIMENTO E PROCESSO FORMATIVO: REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS, SEGUNDO PROFESSORAS DE CUIABÁ i
ANA RAFAELA PECORA – Psicóloga - Doutora
em Psicologia - Professora do Departamento de
Psicologia da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) - Coordenadora da pesquisa
Trajetórias de Vida: Um Estudo sobre as
Representações Sociais do Envelhecimento,
Aposentadoria e Morte, para Professores de
Escolas Públicas de Cuiabá
FILIPE BRENO GOMES VINHAS – Acadêmico do
Curso de Psicologia da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) - Voluntário de iniciação
científica – VIC (2009-2010) - Bolsista de
iniciação científica – PIBIC (2010-2011; 20112012)
JULIANA BATISTA FITARONI – Acadêmica do
Curso de Psicologia da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) - Voluntária de iniciação
científica – VIC (2009-2010) - Bolsista de
iniciação científica – PIBIC (2011-2012)
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PÂMELA THAÍS DELMONDES – Acadêmica do
Curso de Psicologia da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) - Voluntária de iniciação
científica – VIC (2009-2010; 2011-2012) - Bolsista
de iniciação científica – PIBIC (2010-2011) BRASIL
O envelhecimento tem sido ao longo da história da humanidade uma questão
para os seres humanos. Simone de Beauvoir (1970/1990), em sua obra A
velhice, nos ensina que a partir século XVIII com o predomínio do racionalismo
e do mecanicismo nos modos de se pensar a vida e a saúde, o corpo é
comparado a uma máquina, a doença ao prejuízo e a velhice representaria o
desgaste de suas engrenagens. Esta visão da velhice e do processo de
envelhecimento associado a perdas, também acompanhou, durante algum
tempo, os estudos em Psicologia. Um dos desafios enfrentados pela nascente
Psicologia do Envelhecimento (Baltes, 1995; Neri, 2001) do final do século XX,
assim, foi conciliar os conceitos de desenvolvimento e envelhecimento,
tradicionalmente tratados como antagônicos, tanto pelos cientistas, quanto pela
sociedade civil e a família, tendo em vista que se considerava a velhice como
um período sem desenvolvimento. Esse apontamento histórico, associado ao
desenvolvimento das ciências, de um lado, e das mentalidades, de outro, ao
representar o envelhecimento pelas suas perdas, recebe a crítica de Rogers
(1983) em sua obra Um Jeito de Ser, que aponta para o fato de que as
ciências, de forma geral, têm focalizado em suas pesquisas o movimento de
“entropia” – tendência para a deterioração ou para a desordem –, ao invés de
focalizarem a “sintropia”, batizada pelo teórico com o nome de Tendência
Formativa, sempre atuante e em direção a uma ordem crescente e a uma
complexidade inter-relacionada – esta tendência, aliás, aliada à Realizadora,
característica progressiva da vida orgânica, constituem a pedra fundamental da
Abordagem Centrada na Pessoa. Na mesma obra Rogers ainda escreve um
belíssimo capítulo intitulado: Crescer envelhecendo ou envelhecer crescendo?
Onde aborda as dificuldades enfreadas pela idade avançada, como também a
alegria por continuar expressando suas ideias e se ver, com o passar do
tempo, mais aberto a novas conquistas e ao próprio fluxo da vida. Este
movimento formativo e integrador foram explicitados pelos sujeitos,
participantes da pesquisa aqui retratada cujo objetivo era o de identificar e
analisar as representações sociais (Moscovici, 1961/1978), construídas e
compartilhadas, sobre o objeto social envelhecimento. Os participantes do
estudo foram 100 professoras da rede de ensino pública municipal de Cuiabá.
A coleta de dados se deu por meio de evocações de palavras, seguida de
explicação oral, gravada em áudio, sobre os motivos pelo qual verbalizaram
cada vocábulo. O corpus de dados foi processado pelo software EVOC (2003)
e analisado mediante a teoria do Núcleo Central (Abric, 2000, 2003) e por meio
da Análise de Similitude, de acordo com procedimento realizado por Pecora
(2007). Os resultados apresentaram destaque para dois vocábulos como
centralizadores da representação: Experiência e Doença. O envelhecimento
percebido como processo de construção social, baseado na cultura, revela
tanto uma visão dualista historicamente construída do processo de envelhecer
com estigmas negativos, quanto os ganhos, onde é notável a presença de uma
visão positiva do desenvolvimento humano. Essa representação se ancora na
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proposta de Rogers e em sua visão formativa dos objetos, acontecimentos,
eventos sociais e científicos.
Palavras-chave: envelhecimento; processo formativo; abordagem centrada na
pessoa; representações sociais.
76. DE OPERATIVO A GRUPO DE ENCONTRO: APLICAÇÃO DA
PROPOSTA CENTRADA NA PESSOA A UM GRUPO DE FAMILIARES NO
CAPSI DE CUIABÁ-MT1
GREICE ROSA PONCE MANGINI – Psicóloga do
quadro técnico do Centro de Atenção
Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSI) de CuiabáMT - Aluna do Curso de Aperfeiçoamento em
Psicologia Clínica na Abordagem Humanista:
Centrada na Pessoa da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT)
ANA RAFAELA PECORA – Psicóloga - Doutora
em Psicologia - Professora do Departamento de
Psicologia - Coordenadora, supervisora e
orientadora do Curso de Aperfeiçoamento em
Psicologia Clínica na Abordagem Humanista:
Centrada na Pessoa da UFMT – BRASIL
A presente proposta tem por intenção relatar tanto a experiência do trabalho
em grupo, bem como o processo de uma mãe, em um grupo de familiares,
ocorrido no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSI), da cidade
de Cuiabá, capital do Estado do Mato Grosso. O relato de experiência que aqui
descreveremos é fruto de uma prática supervisionada e discussões havidas
durante o Curso de Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica III, ofertado pelo
Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, cujo
fundamento teórico é a Psicologia Humanista: Abordagem Centrada na Pessoa
(ACP), de Carl Rogers. O grupo de familiares, segundo o Projeto Terapêutico
Global do CAPSI (2012) – também alicerçado pela teoria de Rogers –, é uma
atividade destinada a pais, familiares ou responsáveis, tendo um caráter
operativo e terapêutico, neste caso o de coletar dados sobre a criança e
oferecer informações sobre o quadro destas aos seus cuidadores. Entretanto, a
partir de setembro de 2012, quando assumimos esta atividade, sob a ótica da
ACP, ampliamo-la para a criação de um espaço psicoterapêutico em que
pudéssemos ofertar, aos participantes do grupo, oportunidade e ambiência
para também falarem sobre si, suas angústias, frustrações, impotências frente
às dificuldades com relação à criança, particularmente, e a vida de maneira
geral. Desta forma procedemos à execução do que Rogers (1902) define como
Grupo de Encontro, cuja finalidade psicoterapêutica é o crescimento pessoal e
das relações interpessoais através de uma perspectiva experiencial. O grupo
de cuidadores/familiares do CAPSI, assim, passou a ser conduzido de uma
forma não diretiva, respaldado por atitudes facilitadoras de consideração
positiva incondicional, congruência e compreensão empática que, conforme
proposta de Rogers (1957), objetivam a criação de um clima favorável a livre
expressão de sentimentos, em que a pessoa possa melhor se ouvir, significar
1
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suas dores e se colocar em um continuum de processos de mudanças (Rogers
e Wood, 1974). A mãe a quem chamaremos Claudia – nome fictício utilizado
para assegurar o sigilo e integridade desta –, e seu filho, procuraram o CAPSI
em novembro de 2011 em razão de este ter recebido como hipótese
diagnóstica, confirmada, o Transtorno de Espectro Autista, caracterizado por
anormalidades generalizadas de interação social e de comunicação, por uma
restrição em interesses e presença de comportamentos repetitivos. No período
coincidente com a implantação da proposta que de Operativo passou a Grupo
de Encontro, foram notórias as mudanças no campo experiencial, perceptual,
do Eu e comportamental, explicitadas por esta mãe Dos seis encontros
realizados, Claudia pode não somente falar do diagnóstico e quadro clínico do
filho, mas também expressar suas próprias angústias, inseguranças e dúvidas,
que deram lugar a uma relação de cuidado e busca de direitos. Percebemos,
ainda, que mesmo diante das dificuldades em aceitar a condição do filho,
Claudia se encontra mais fortalecida para enfrentar as adversidades do seu
cotidiano, criando estratégias e formas pessoais para melhor lidar com as
limitações impostas pelo quadro. Durante todo o processo percebemos não
somente uma mudança construtiva em Claudia, mas também em nós,
enquanto pessoa, de forma geral, e terapeuta, particularmente.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; grupo de encontro; familiares
de crianças com transtorno de espectro autista; CAPSI.
77. FUNDAMENTOS DE PRACTICAS TERAPEUTICAS CON RECURSOS
NO VERBALES
DAVID SLAVSKY - Médico Psiquiatra –
Psicoterapeuta - Director de Senderos del
Monasterio, Espacio Rural para la Sanación
Física, Psíquica y Espiritual - ARGENTINA
“En la realidad más profunda, más allá del cuerpo y
el espacio, todos podemos ser miembros de un solo
cuerpo”.
Sir James Jeans
Los avances actuales en la investigación en Neurociencias que dieron lugar a
la integración de la Psiconeuroinmunoendocrinología, los desarrollos en
Física Cuántica, y la Epigenética constituyen un aporte enriquecedor para
fundamentar abordajes de Sanación con Recursos No Verbales. Recursos
derivados de antiguas prácticas, como el Reiki, Rolfing, Meditación,
Ejercicios Respiratorios, de Relajación etc., así como recientes modelos
como el del Focusing, pueden hallar aproximaciones , convergencias, y
fundamentación, en
los hallazgos de las actuales investigaciones
neurofisiológicas. Se pueden puntualizar entre otros temas:

el papel esencial del cuerpo y las emociones en el desarrollo de la
conciencia;

la constatación del organismo como un todo integrado, y no un conjunto
de sistemas. De tal manera que ya el antiguo “Sistema Nervioso” deja de ser
un campo circunscripto y se descubren neuronas y producción de
neurotransmisores en diversas partes del cuerpo. Esto lleva a que se describen
hoy por lo menos tres “segundos cerebros”, con capacidad de memoria,
decisión y continua interacción con el cerebro, en el corazón, el colon
descendente, y la red inmunológica;
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cerebros, racional, emocional, corporal;

los desarrollos de la Física Cuántica avalando la indiferenciación entre
materia y energía;

los avances de la Epigenética relativizando el supuesto determinismo
genético;

salud y equilibrios energéticos.
Palabras-clave: salud; energía; neurociencias; física cuántica; epigenética.
78. O MOVIMENTO DE MUDANÇA DE UMA CLIENTE: CONTINUUM DO
PROCESSO NA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA
LUIZANIL BENEDITA XAVIER – Acadêmica do
Curso de Psicologia da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) - Estagiária do nono
semestre na ênfase curricular: Saúde e
Sofrimento Psíquico, na Abordagem Humanista:
Centrada na Pessoa
ANA RAFAELA PECORA – Psicóloga - Doutora
em Psicologia - Professora do Departamento de
Psicologia da UFMT - Coordenadora e
Supervisora na Abordagem Humanista: Centrada
na Pessoa do Estágio Supervisionado Específico
da UFMT - BRASIL
Este trabalho apresenta algumas reflexões oferecidas por uma estagiária,
terapeuta em formação, que, nas suas primeiras experiências clínica,
vivenciadas no Estágio Supervisionado Específico I, do curso de Psicologia da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), examina os movimentos de
mudança na personalidade, de uma de suas clientes. A fundamentação teórica
do estudo é a Abordagem Centrada na Pessoa, formulada por Carl Ransom
Rogers (1902-1987), cujo postulado assegura haver na criatura humana uma
tendência, inerente ao organismo, que a impulsiona para o desenvolvimento e
atualização de suas potencialidades em uma direção positiva e construtiva, e,
que, esse fator, somado às atitudes psicológicas facilitadoras – congruência,
consideração positiva incondicional e compreensão empática –, possibilita a
entrada do cliente em um continuum de mudanças internas que o habilite a ter
condições de resolver as suas dificuldades atuais e futuras (Rogers, 1993).
Para Rogers e Wood (1974), tais mudanças são vislumbradas por uma escala
que se inicia com a descrição de um tipo de funcionamento psicológico rígido,
sem emoções e superficial, e evoluiria para reações ricamente diferenciadas e
profundas e pela vivência direta de sentimentos pessoais, aceitos e
apropriados. Os aspectos contemplados pelos autores nesta escala
progressiva referem-se a mudanças com relação a: Sentimentos, Modo de
Vivenciar, Concepções Pessoais, Comunicação do Eu, em Relação a
Problemas e nas Relações Interpessoais. O estudo, de caráter qualitativo,
resultou do estudo de caso de uma cliente que, por livre demanda, se
inscreveu no Serviço de Psicologia Aplicada para ser acompanhada
psicologicamente. Não obstante o número reduzido de cinco sessões
terapêuticas realizadas com ela, foi possível perceber os movimentos de
mudanças construtivas que foram ocorrendo na sua personalidade. A cliente, a
quem chamaremos M. a fim de preservar sua identidade e mantê-la em sigilo,
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se inscreveu no Serviço pelo seguinte motivo: fragilidade emocional por ter que
manter a condição de ser a melhor em tudo que fazia, especialmente nas
atividades laborais e estudantis. Porém, desde a primeira sessão aponta ser a
sua principal demanda o seu relacionamento com a sua mãe, que, segundo
relata, carece de afago e estima. Ao contrário disso, M. dizia que a mãe a
maltratava, humilhava e a menosprezava. Apesar de sua rigidez inicial
expressa pela dificuldade em falar de si, experienciar os seus sentimentos na
dimensão presente e se perceber como parte das questões e dificuldades que
vivenciava, ao vir espontaneamente à terapia, não faltar às sessões, pouco a
pouco, passou a se implicar, e com a ajuda do clima facilitador e intervenções
clarificadoras, reflexivas e elucidativas, entrou em um fluxo de mudanças. O
estudo possibilitou demonstrar a eficácia da aplicação dos pressupostos da
ACP no processo terapêutico e a aprofundar o estudo sobre o continuum do
processo, favorecendo, dessa maneira, uma maior compreensão dos
fundamentos teóricos e sua aplicabilidade prática. O processo com a cliente
possibilitou à estagiária perceber que M. iniciou o seu processo na parte inferior
do continuum, com perceptível rigidez, avançando para vivencias mais abertas
e posicionamento de vida menos rígido.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; mudanças; continuum do
processo; relação terapêutica.
79. ATENDIMENTO PSICOLÓGICO À LUZ DA ABORDAGEM CENTRADA
NA PESSOA: PERCEPÇÕES E REFLEXÕES ACERCA DO BINÔMIO
TEORIA x PRÁTICA
GERCIMEIRE RAMOS MOREIRA – Acadêmica do
Curso de Psicologia da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) - Estagiária do nono
semestre na ênfase curricular: Saúde e
Sofrimento Psíquico, na Abordagem Humanista:
Centrada na Pessoa
ANA RAFAELA PÉCORA – Psicóloga - Doutora
em Psicologia - Professora do Departamento de
Psicologia da UFMT - Coordenadora e
supervisora na Abordagem Humanista: Centrada
na Pessoa do Estágio Supervisionado Específico
da UFMT - BRASIL
Este estudo, de caráter qualitativo, reúne as percepções e as reflexões de uma
acadêmica do nono semestre do curso de Psicologia da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT) acerca das experiências vivenciadas no estágio
supervisionado em atendimento clínico, na modalidade de psicoterapia,
orientada à luz da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Registrar essas
experiências mostra-se importante, na medida em que enriquece e aprimora o
processo de aprendizagem, visto que faculta ao aluno revisitar os atendimentos
feitos, elaborar leituras e releituras da teoria e da prática; além de propiciar o
compartilhamento de saberes e de práticas com a comunidade acadêmica;
ampliando os canais de informação acerca da atuação do psicólogo na
perspectiva da ACP. Trilhar o caminho do estudo dos fundamentos desta teoria
para a experienciação prática requer de estudantes grande disposição para
uma atitude séria e comprometida com o aprofundamento teórico e com seu
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próprio processo de crescimento. Tais fundamentos, descritos por Carl Ransom
Rogers, trazem como hipótese central o entendimento de que o indivíduo
possui dentro de si grandes recursos para a autocompreensão e para a
modificação de seus autoconceitos, de suas atitudes e de seus
comportamentos autônomos. Para Rogers (1959), esses recursos podem ser
ativados se houver um clima, passível de definição, de atitudes psicológicas
facilitadoras. Dessa forma, para que se crie um clima facilitador de
crescimento, Rogers propõe que estejam presentes na relação de ajuda as
seguintes condições: a autenticidade, sinceridade ou congruência; a aceitação,
o interesse, a consideração ou “aceitação incondicional” e a compreensão
empática. Os atendimentos clínicos, em um total de três, ocorreram entre os
meses de fevereiro a abril de 2013, com uma média de sete encontros com
cada um. Esta fase inicial foi marcada por dúvidas e temores em face da
aplicação prática da ACP. O questionamento que Rogers (1961/2009) nos leva
a realizar – Será que disponho do conhecimento, dos recursos, da força
psicológica, da habilidade – ou do que quer que seja necessário para ajudar
este indivíduo? (p. 35) – acompanhou toda a nossa trajetória e durante as
primeiras experiências de estágio outra questão, inevitavelmente, fez-se
presente: o temor de incorrer em aconselhamento diretivo. Esse temor foi
dissipando com a realização de leituras mais reflexivas da teoria, com a
orientação atenta e segura em supervisão de estágio e, também, com a prática
da atividade. No decorrer do processo, temos compreendido que o antídoto
para afastar a atitude diretiva é, realmente, buscar estar, de uma forma
autêntica, congruente, empática e desprendida de todas as amarras
intelectuais, sociais e morais, com o cliente. É oferecer-lhe uma escuta
profunda, que, segundo Rogers (1983), significa ouvir as palavras, os
pensamentos, a tonalidade dos sentimentos, o significado pessoal, até mesmo
o significado que subjaz às intenções conscientes do interlocutor. Neste
estudo, o encontro do binômio teoria x prática permitiu constatar a eficácia da
ACP, quando o terapeuta consegue exercitar as condições ou atitudes
facilitadoras, na construção de uma relação de crescimento psicológico, de
amadurecimento, particularmente no processo de reorganização de uma
pessoa.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; atendimento psicológico;
teoria e prática; estágio supervisionado.
80. UMA HISTÓRIA DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA NO
BRASIL – RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO (1950 - 1970)
ALEXANDRE TRZAN-ÁVILA - Mestre pelo
Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Social (PPGPS) da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro – UERJ - Pesquisador do CLIOPSYCHÉ - Programa de Estudos e Pesquisas em
História da Psicologia da UERJ - Psicólogo
clínico com formação em Psicoterapia na
Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) pelo
Centro de Psicologia da Pessoa (CPP) Professor universitário, supervisor e professor
do Curso de Especialização em Saúde Mental da
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Universidade Estácio de Sá - Conselheiro Efetivo
da XIII Plenária (2010-2013) do CRP-05.
Conselheiro da Comissão Estadual de Defesa
dos Direitos Humanos (CEDDH) - Conselheiro da
Regional Rio de Janeiro da ABRAPSO
(Associação Brasileira de Psicologia Social /
2012-2013)
O presente estudo monográfico se refere à dissertação intitulada “Uma história
da Abordagem Centrada na Pessoa no Brasil – Rio de Janeiro e São Paulo
(1950 - 1970)” apresentada e defendida publicamente em março de 2013 no
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ) vinculado à linha de pesquisa “História, Imaginário
Social e Cultura”, orientado pela professora Ana Maria Jacó-Vilela. Este
trabalho teve por objeto elaborar um relato histórico da emergência da
Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) no Brasil, com especial observância ao
eixo Rio-São Paulo nas décadas de 1950, 1960 e 1970. A ACP normalmente
incluída na Psicologia Humanista, um movimento inicialmente organizado pelo
psicólogo norte-americano Abraham Maslow (1908-1970) na década de 1950,
que contou com a forte participação do também psicólogo norte-americano Carl
Rogers (1902-1987), fundador da atualmente denominada Abordagem
Centrada na Pessoa. A construção de um relato histórico sobre a emergência
da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) no Brasil visou preencher uma
lacuna de como um saber psicológico foi introduzido e se desenvolveu em
nosso país. Para isso, contextualizou-se este período estabelecendo
historicamente um quadro social, econômico e político em que ocorreu a
emergência da ACP, tanto para os Estados Unidos da América (EUA), onde
esta abordagem foi criada, quanto para o Brasil, enfatizando-se aqui o período
de sua emergência no Rio de Janeiro e São Paulo.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa no Brasil; história da
psicologia.
81. A ÉTICA DO CUIDADO E O ENCONTRO COM O OUTRO NO
CONTEXTO DE UMA CLÍNICA-ESCOLA EM FORTALEZA
LILIANE BRANDÃO CARVALHO - Professora do
Curso de Psicologia da UNIFOR - doutoranda em
Saúde Coletiva pela UFC/UECE/UNIFOR Pesquisadora do laboratório APHETO/UNIFOR
ANA MARIA FERREIRA ALVES - Graduanda em
Psicologia pela UNIFOR - Pesquisadora do
laboratório APHETO/UNIFOR
CLARISSA ALE PASSOS - Graduanda em
Psicologia pela UNIFOR - Bolsista FEQ/UNIFOR Pesquisadora do laboratório APHETO/UNIFOR
FERNANDA GOMES LOPES - Psicóloga Pesquisadora do laboratório APHETO/UNIFOR
RENATA BESSA HOLANDA - Graduanda em
Psicologia pela UNIFOR - Pesquisadora do
laboratório APHETO/UNIFOR
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VIRGINIA MOREIRA - Pós-Doutorado em
Antropologia Médica (Harvard Medical School) Professora Titular do Programa de PósGraduação em Psicologia da Universidade de
Fortaleza – UNIFOR - Coordenadora do
laboratório APHETO/UNIFOR - BRASIL
O campo da psicologia clínica vivencia mudanças em seu saber, a partir de
uma reconfiguração do modelo de clínica clássico, impulsionando
transformações na formação do psicólogo. Indagamo-nos sobre como está
ocorrendo a prática psicológica ainda na graduação. Considerando a psicologia
como uma profissão da saúde, apropriamo-nos do conceito de cuidado para
problematizar esta temática nas práticas psicológicas. Neste estudo,
objetivamos compreender o cuidado como uma atitude ética na experiência
vivida dos estagiários de psicologia, a partir de uma lente fenomenológica.
Como recurso metodológico, utilizamos o método fenomenológico em uma
perspectiva hermenêutica de influência gadameriana, tendo como instrumento
a entrevista aberta com três perguntas norteadoras. Foram realizadas 10
entrevistas com estudantes em estágio clínico na clínica-escola no Serviço de
Psicologia Aplicada SPA/NAMI da Universidade de Fortaleza. Emergiu como
resultado a construção de uma rede interpretativa, a partir das falas dos
informantes acerca de sua experiência vivida, possibilitando uma discussão
sobre o cuidado. Concluímos que é importante, ainda na graduação,
pensarmos acerca do cuidado na prática do psicólogo como possibilidade de
acolhimento, respeito e afetação, como uma atitude ética para com o outro.
Palavras-chave:
cuidado;
pesquisa
fenomenológica;
hermenêutica
gadameriana; formação em psicologia.
82.
EMPATÍA
EXPERIENCIAL:
RUTAS
DE
DESARROLLO
Y
CONSTRUCCIÓN
SALVADOR MORENO LÓPEZ - Departamento de
Salud, Psicología y Comunidad - Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente - ITESO – Guadalajara - MÉXICO
La comprensión empática ha sido señalada por Carl Rogers como una de las
condiciones necesarias para promover el cambio constructivo en los procesos
de desarrollo personal, en distintos ámbitos de la vida. Por lo mismo, identificar
modos de desarrollarla ha sido uno de los grandes desafíos en los programas
de formación profesional de las llamadas “profesiones de ayuda”. A partir de los
escritos de Rogers y de las propuestas de Eugene Gendlin sobre el papel del
experienciar (experiencing) en los procesos de cambio, he ido identificando y
desarrollado rutas de experiencias que promueven el desarrollo de la empatía
experiencial. Llamo empatía experiencial al proceso de estar plenamente
presente con otra persona, permitiéndome sentir lo que ella siente (como si
fuera ella), identificar mi experienciar al acompañarla y expresarme desde ahí
para mostrarle mi comprensión, o bien para que ella resuene con
simbolizaciones en las que su experienciar se reconozca, se mueva y avance.
Presencia acompañante y expresión desde el propio experienciar son dos
aspectos fundamentales en el desarrollo de este modo de ser empático, con
otra persona. Para aprender a estar de esa manera propongo realizar
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actividades que propician el desarrollo de un conjunto de habilidades y
actitudes que entran en juego en esta forma de empatía. A estas actividades
las llamo “pretexto para el descubrimiento”, porque son actividades en las que
cada persona va aprendiendo algo diferente y particular, dentro de los múltiples
aprendizajes que pueden lograrse con ellas. He distinguido 6 áreas en las que
podemos ubicar distintos aspectos de este proceso de aprendizaje y desarrollo,
a saber: 1) Silencio interior y disponibilidad, 2) Recuperar la riqueza de los
sentidos, 3) Contactar la sensación-con-sentido, 4) Ponerme en el lugar del
otro, 5) Lo que capto del otro con mi cuerpoorganismo, y 6) Expresarme desde
mi experienciar. En cuanto a las habilidades propuestas para desarrollar y que
contribuyen a este modo de ser empático están, entre otras: Silencio interior
(estar sin diálogos internos), dirigir la atención hacia el experienciar y seguirlo
con la atención, distinguir sensaciones-con-sentido de otras sensaciones y de
sentimientos y emociones, reconocer el papel que juega la música del hablar
en las expresiones, y expresarse desde el experienciar. Entre las actitudes a
desarrollar identificamos: Darle la bienvenida a las sensaciones-con-sentido
que lleguen, hacerles un espacio y darles tiempo para que puedan estar, no
juzgarlas ni evaluarlas, reconocer cómo se sienten sin tratar de explicarlas,
seguir su ritmo de estar, de moverse y de cambiar; esperar sin prisa, estar
abierto a descubrir nuevos aspectos de sí mismo, y confiar en el proceso de la
sabiduría organísmica. Esta propuesta se relaciona teóricamente con algunos
de los últimos textos de Rogers sobre la empatía y con escritos filosóficos y
teóricos de Eugene Gendlin. Incluye también reflexiones del autor a partir de
sus experiencias.
Palabras-clave: empatía experiencial; presencia acompañante; silencio interior.
83. A ESPIRITUALIDADE E A ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA
ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS – Ph.D. –
MSCP - Psicoterapeuta, professor, palestrante,
escritor, coach e consultor organizacional - Autor
do livro Momentos Milagrosos – Coautor, com
Carl Rogers e Maria Constança Villas-Boas, do
livro Quando Fala o Coração - Colaborador na
tradução de Um Curso em Milagres para o
português e do livro Clinical Handbook of
Schizophrenia - Trabalhou e estudou com Carl
Rogers - Foi psicólogo da Universidade da
Califórnia, em San Diego - Profere palestras,
cursos e workshops internacionalmente - É
professor visitante da Universidade de Viena,
Áustria - Diretor do Center for Studies of the
Person, em La Jolla, Califórnia, USA - Membro
internacional da APA (American Psychological
Association) - Professor de Pós-Graduação na
Rede de Ensino JK, no DF – BRASÍLIA (DF) BRASIL
Espiritualidade é um termo que tem sido utilizado algumas
vezes na Abordagem Centrada na Pessoa, com diversas interpretações. Certas
afirmações pessoais de Rogers sobre a espiritualidade ficaram mal entendidas
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no contexto da teoria da Abordagem Centrada na pessoa e precisam ser
esclarecidas. Integrar o conceito de espiritualidade dentro da Abordagem
Centrada na Pessoa sem distorcer a teoria é fundamental para entendermos
profundamente os princípios fundamentais da abordagem. Conhecer a
natureza do Self nos leva a compreender a empatia, a transparência e
genuinidade, bem como a consideração positiva incondicional no
contexto da teoria e da prática. Como utilizar a espiritualidade dentro do
momento psicoterapêutico precisa ser clareado e aprofundado.
Palavras-chave: espiritualidade; self; teoria; prática; psicoterapia.
84. A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DA RELAÇÃO CLIENTE E
PSICOTERAPEUTA
ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS – Ph.D. –
MSCP - Psicoterapeuta, professor, palestrante,
escritor, coach e consultor organizacional - Autor
do livro Momentos Milagrosos – Coautor, com
Carl Rogers e Maria Constança Villas-Boas, do
livro Quando Fala o Coração - Colaborador na
tradução de Um Curso em Milagres para o
português e do livro Clinical Handbook of
Schizophrenia - Trabalhou e estudou com Carl
Rogers - Foi psicólogo da Universidade da
Califórnia, em San Diego - Profere palestras,
cursos e workshops internacionalmente - É
professor visitante da Universidade de Viena,
Áustria - Diretor do Center for Studies of the
Person, em La Jolla, Califórnia, USA - Membro
internacional da APA (American Psychological
Association) - Professor de Pós-Graduação na
Rede de Ensino JK, no DF – BRASÍLIA (DF) BRASIL
Tenho estado preocupado com a qualidade da relação cliente-psicoterapeuta e
do potencial inerente de transformação que esta relação carrega dentro de si
mesma. Isto pode salvar uma vida e/ou transformá-la por completo. Um cliente
pode ir de um momento de desespero até um momento brilhante para atingir
aquilo que ele nunca pensou ser possível. O desenvolvimento pessoal e o nível
de maturidade do psicoterapeuta são cruciais para se atingir uma excelência na
relação terapeuta-cliente. Quanto mais experiente e sábio for o psicoterapeuta,
mais ele pode estabelecer um contato e uma profunda relação de confiança
com o cliente, preparando o caminho para mudanças significativas
acontecerem.
Palavras-chave: psicoterapia; confiança; relação; maturidade e sabedoria.
85. GRUPOS DE ENCONTRO COM PACIENTES PORTADORES DE LÚPUS
ERITEMATOSO SISTÊMICO E ARTRITE REUMATOIDE
JULIANA BATISTA FITARONI – Acadêmica do
nono semestre do Curso de Psicologia da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Estagiária na ênfase curricular: Saúde e
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Sofrimento Psíquico, com a prática clínica
orientada pela Abordagem Centrada na Pessoa
PÂMELA THAÍS DELMONDES – Acadêmica do
nono semestre do Curso de Psicologia da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Estagiária na ênfase curricular: Saúde e
Sofrimento Psíquico, com a prática clínica
orientada pela Abordagem Centrada na Pessoa
ANA RAFAELA PECORA – Psicóloga - Doutora
em Psicologia - Professora do Departamento de
Psicologia da UFMT - Coordenadora e
supervisora na Abordagem Humanista: Centrada
na Pessoa do Estágio Supervisionado Específico
da UFMT - BRASIL
O presente trabalho configura-se como um relato de experiência originado do
Estágio Supervisionado Específico I – Intervenções em Processos de Saúde e
Sofrimento Psíquico, prática realizada no nono semestre do curso de
graduação em Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, campus
Cuiabá. O objetivo deste trabalho é possibilitar uma reflexão sobre a vivência
enquanto facilitadoras de um Grupo de Encontro, a partir dos pressupostos da
Abordagem Centrada na Pessoa, com pacientes portadores de Lúpus
Eritematoso Sistêmico e Artrite Reumatoide e seus familiares, atendidos pelo
Ambulatório de Reumatologia do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM). No
período de estágio, do mês de fevereiro a abril de 2013, realizamos três
grupos, sendo um a cada mês, com duração média de uma hora e meia cada
encontro. A não diretividade, derivada da crença de potencial humano de
crescimento e auto-atualização, está presente nos Grupos de Encontro na
forma de liberdade de expressão e de escolha de temas que é dada aos
participantes. O que se pretendeu no primeiro encontro foi esclarecer a
proposta do grupo, visto que na instituição o serviço de Psicologia é recente e
não abriga nenhuma prática terapêutica em grupos não-diretivos, bem como
ouvir quais eram as demandas das pessoas presentes. Neste “grupão”, que
contou com a participação de aproximadamente 40 pessoas, se compartilhou
angústias e medos relacionados ao enfrentamento das doenças e as
interferências delas na vida destes e de seus familiares, bem como houve
relatos de participantes que não percebiam a necessidade de acolhimento
psicológico. Para os encontros seguintes foram formados grupos menores, com
cerca de quatro participantes em cada um, a fim de atender a disponibilidade
das pessoas. Nesses encontros observamos que o discurso de cada
participante mobilizava as demais pessoas, e assim dividiram perspectivas ou a
falta de compreensão do que era dito, problemas de cunho pessoal, familiar,
como também, compartilharam a respeito das consequências que suas
doenças acarretam em seu cotidiano. Com base na experiência vivida,
percebemos que, como o próprio Rogers (1970/1979) pontuou, o grupo se
autogerencia, mesmo composto por pessoas com demandas diferentes.
Notamos que ao serem aplicadas as condições necessárias e suficientes,
conhecidas como facilitadoras (Rogers, 1957) – consideração incondicional,
congruência e compreensão empática –, as relações inter-humanas se tornam
mais livres e possibilitaram o compartilhar de sentimentos e experiências
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pessoais. Todos os clientes expressaram o desejo de voltar em novos
encontros, parecendo satisfeitos com o que experienciaram. A vivência em
grupo nos remeteu a vários sentimentos, no início a insegurança se fez
presente por não termos experiência como facilitadoras, sem saber muito bem
se conseguiríamos acolher as demandas trazidas pelo grupo e como os
próprios participantes interagiriam. Contudo, os momentos compartilhados nos
proporcionaram um grande crescimento pessoal e nos motiva a continuar
explorando as diferentes relações que a proposta da Abordagem Centrada na
Pessoa nos apresenta para além do setting terapêutico tradicional, na
modalidade de acompanhamento individual.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; grupo de encontro; relato de
experiência.
86. SUPERVISÃO
EXPERIÊNCIA

CENTRADA

NA

PESSOA:

UM

RELATO

DE

PAULA OLIVEIRA DA PAZ ROSA – Acadêmica do
nono semestre do Curso de Psicologia da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Estagiária na ênfase curricular: Saúde e
Sofrimento Psíquico, com a prática clínica
orientada pela Abordagem Centrada na Pessoa
ANA RAFAELA PECORA – Psicóloga - Doutora
em Psicologia - Professora do Departamento de
Psicologia da UFMT - Coordenadora e
supervisora na Abordagem Humanista: Centrada
na Pessoa do Estágio Supervisionado Específico
da UFMT - BRASIL
O presente trabalho relata a experiência vivenciada em um grupo de
supervisão durante o Estágio Supervisionado Específico I (ESE I), oferecido ao
nono semestre do curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), no ano letivo de 2012/2. Esta modalidade de estágio tem
como objetivo o desenvolvimento das competências e habilidades previstas no
Projeto
Político
e
Pedagógico
do
curso
de
graduação
em
Psicologia/UFMT/campus Cuiabá para a formação do Psicólogo. A experiência
proveniente do grupo de supervisão que aqui será relatado fundamentou suas
práticas na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), proposta desenvolvida por
Carl Rogers. Configura-se, assim, como convite para conhecer, através da
significação e percepção de uma estagiária, membro do grupo, a forma pela
quais estudantes e professor de psicologia experimentaram a supervisão
quando admitida a ACP não só como teoria e procedimento a ser estudado por
futuros psicólogos, mas também como forma de ensino e aprendizagem
significativa. A supervisão ocorreu de acordo com a estrutura organizada em
conjunto entre os participantes, considerando aquilo que é proposto no Projeto
do curso, com periodicidade semanal e com quatro horas de duração. Nesse
processo de aprendizagem as atitudes psicológicas facilitadoras, inicialmente
apresentadas pela professora, foram de algum modo e de modos diferentes,
absorvidas, refletidas e experienciadas pelos discentes, criando um ambiente
facilitador, promotor de reflexão, espaço onde cada membro pode se colocar
no grupo e olhar para si, visto a inexistia de um ambiente de caráter
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ameaçador, por vezes vivenciado dentro da academia. União e respeito foram
notórios no processo de desenvolvimento e aprendizagem, no qual pudemos
nos aceitar, compreendendo nossas atitudes e sentimentos, podendo agir de
forma congruente, possibilitando a liberdade de se expor e de se olhar. A
vivência das atitudes facilitadoras (Rogers, 1957) – consideração incondicional,
congruência e compreensão empática –, não aconteceram de forma
permanente, mas foi nítido o esforço em vivenciá-las, expressas por um
profundo respeito entre os participantes do grupo e consigo. A possibilidade de
estabelecer relações apoiadas na ACP, principalmente durante o ensino, se
mostrou extremamente interessante e desafiadora, visto que proporcionou uma
tomada de consciência que libera segurança e autonomia em ser o que se é,
impulsionando para mudanças positivas. Esta reflexão ajudou-nos a pensar
sobre a trajetória de tornar-se psicólogo e criar uma identidade profissional, em
congruência com o todo existencial. Esperamos que a alusão ao tema fomente
novas discussões sobre a importância da criação de um clima facilitar durante
o processo de formação, a fim de que o aprendizado seja significativo, e o
desenvolvimento seja fomentado positivamente, conforme discussão realizada
por Rogers (1961/2001).
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; supervisão; aprendizagem
significativa.
87. NA LINHA DO TEMPO: TESTEMUNHO PESSOAL SOBRE O INÍCIO DA
GESTALT-TERAPIA E DA ACP EM FORTALEZA
MARIA GERCILENI CAMPOS DE ARAÚJO
(GERCY) - Doutora em Psicologia Clínica pela
Universidade de São Paulo (1992) - Mestre em
Psicologia Clínica pela Universidade de São
Paulo (1983) - Psicóloga pela Faculdade de
Filosofia do Recife – UFPE (1973) - Formação em
Abordagem Centrada na Pessoa sob a orientação
de Lucio Flávio Campos (1973/1976), em Recife Formação em Gestalt-Terapia sob a orientação
de Maureen O'Hara e de Therèse A. Tellegen
(1977/1985) - Introdutora da Gestalt-Terapia em
Fortaleza a partir de 1978/1979 - Especialista em
Psicanálise pela UNICAMP (1987/1989) –
Psicanalista - Professora Adjunto do Curso de
Psicologia da Universidade Federal do Ceará
desde 1975 (Aposentada) - BRASIL
Este trabalho pretende ser um testemunho. Testemunho sobre os anos iniciais,
anos 70 e 80 do século XX, da ACP e da Gestalt-Terapia em Fortaleza,
articulando-os ao movimento destas abordagens em outras regiões do Brasil,
onde vivi. Além disso, amparada em minha longa participação em inúmeros
workshops residenciais, seja como facilitadora, seja como participante, defendo
a tese de que esses workshops cumpriram uma função política nos anos da
ditadura militar no Brasil ( fins dos anos 60 a meados dos anos 80). Sob meu
ponto de vista, que pretendo discutir nesta oportunidade, esses Workshops
funcionaram como lócus privilegiado para a livre expressão do pensamento
pessoal nos assim chamados "anos de chumbo", caracterizados, entre outras
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coisas, pela severa censura à liberdade de expressão e pela perseguição
política aos atores sociais que ousavam contestar ou se rebelar.
Palavras-chave: workshops residenciais; ACP em Fortaleza; gestalt-terapia em
Fortaleza; workshops e ditadura militar no Brasil.
88. LA ENFERMEDAD ME SANA
EDUARDO A. BLACHER - Dr. Clr. - Contador
Público - Consultor psicológico especializado en
desarrollo personal - Focusing oriented therapist
- Formador de focusing trainers - Terapista de
vidas pasadas - Post títulos en parejas, familias y
adolescentes - Especialista en focusing para
dolores, síntomas y enfermedades crónicas - Ex
presidente de la Asociación Argentina de
Counselors - Tesorero de la Asociación
Iberoamericana del Enfoque Centrado en la
Persona - Organizador del próximo Encuentro
Ibero Americano del ECP, en Argentina octubre
de 2014 - ARGENTINA
Me encontré con Focusing en el X Encuentro Latino Americano del ECP, en
ese entonces era Latino y no Ibero, que se realizó en Argentina en octubre de
2000. En ese entonces mi atención estaba puesta en terminar mi carrera de
Counseling que me tenía apasionado y me sentía como una esponja,
absorbiendo todo lo que pudiera y me interesara, para sentirme apto para
ayudar a otros a resolver sus conflictos y a sanar sus heridas del alma. Desde
ese mismo momento, me interesó la salud física y psíquica, aprendí que son
una, somos uno indivisible, únicos e irrepetibles. Como indivisible se que si mi
cuerpo físico enferma, mi cuerpo emocional acompaña y viceversa. En esta
unicidad que somos, tenemos partes. Una que siente y otra que piensa.
Ninguna es más importante que la otra en teoría. Mucha gente, entre la que me
incluyo, permite que el cerebro “predomine” sobre el corazón. Es ahí que una
parte queda sumida a la otra, no es escuchada ni atendida. El cuerpo se
somete a la razón y cuando este necesita ser escuchado, avisa primero con un
susurro y, cuando no le prestamos atención, no lo escuchamos, enferma. Hay
situaciones en las que la persona enferma primero con una autoinmune, luego
con otra y quizás otra más. En el libro La enfermedad como camino de los
autores Dethlefsen Thorwald y Dahlke Rudiger, los autores dicen “… hablar de
enfermedades, es tan estúpido como hablar de saludes…”. Prefiero decir que
se trata de la misma enfermedad con más de una manifestación, producto de
no haber sido escuchada. Explicar que la manifestación de una enfermedad es
causada por una predisposición genética, es poco convincente, porque si se
tratara solo de eso, ¿cómo se explica que hermanos de los mismos padres,
uno manifieste una patología y el otro no, si en definitiva tienen la misma
predisposición genética? En mi opinión por muchas experiencias es que lo que
diferencia a estos hermanos, no es la genética, sino situaciones emocionales
que disparan esa predisposición. En la misma línea, si dos personas son
diagnosticadas con la misma enfermedad terminal, en el mismo estadio de
avance y en el mismo lugar del cuerpo, ambas son atendidas por los mismos
profesionales, con las mismas drogas y procedimientos, ¿cómo se explica que
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la enfermedad de uno remite y el otro perece? En mi experiencia, la explicación
que encuentro más satisfactoria es el modo en que cada individuo reacciona
frente a la enfermedad. Es muy probable que el que la toma como aprendizaje
de que el cuerpo le pide que cambie algo y lo hace responsablemente, en tanto
que el otro se sume en un estado depresivo, resignado, con signos de
abandono, probablemente el primero remita y el segundo no. La pregunta que
pude responderme con Focusing es: ¿Cómo hago para escuchar al cuerpo qué
me está pidiendo que haga, que cambie, que diga o que deje de hacer o de
decir? La persona que está viviendo una situación de salud compleja, si ya
probó con todos los recursos disponibles, consultó con cuanto profesional de
las distintas disciplinas de la salud y no encontró un cambio en sus síntomas,
puede probar un recurso distinto que en el peor de los casos, no le producirá
daños directos ni colaterales. La respuesta la puede encontrar en la única
persona a la que no le consultó: “a sí misma”. Nadie sabe de nosotros más que
nosotros mismos. Muchas veces el diagnóstico calma ansiedades, pero no
cura. Si yo ME enfermo, yo ME puedo sanar. Esto no es un invento mío, lo dijo
Hipócrates 500 años antes de esta era: “No hay fuerzas más poderosas para la
curación que los recursos naturales del propio organismo.” Y reforzó diciendo:
“Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina.” A partir de los
recursos del Focusing, la persona es ayudada a tomar contacto con las
sensaciones y significados físicamente sentidos, anteriores a las palabras,
pensamientos, conceptos y prejuicios, para tomar conocimiento de lo que el
cuerpo le pide. Eugene Gendlin es el creador de Focusing y dice respecto del
cuerpo: “Nuestro cuerpo es un sistema complejo para sostener la vida.
Tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos y de hecho, sentir el
cambio aconteciendo en nuestro interior. Una vez que a nuestro cuerpo le
permitamos ser él, sin presiones, tendrá la sabiduría para resolver nuestros
problemas. Sabe lo que necesitamos para vivir mas plenamente en esta vida,
nuestros valores y creencias, lo que nos ha herido emocionalmente y como
curarlo. No solo vivimos físicamente las circunstancias que nos rodean, sino
también aquellas que solo pensamos en nuestras mentes. El don del cuerpo es
encontrarse siempre aquí, siempre en el tiempo presente, él sabe como se
siente su estado correcto, y está constantemente cotejando y ajustando sus
procesos para mantenerse tan cerca de ese estado, como le sea posible, él
sabe cual es la dirección de la curación y vida. Una vez que le permitimos a
nuestro cuerpo ser él, y nos detenemos a escucharlo por medio de la
focalización, nos conectamos con un increíble potencial de cambio”.
Palabras-clave: focusing; enfermedad como sanación.
89. CONECTANDO COM SEU POTENCIAL DE AQUISIÇÃO DE IDIOMAS –
FOCUSING
KJELL RIBERT – Mestre - Antropólogo social Coach, consultor e diretor da Fundación Ribert
Cultura & Comunicación – Especialista em
resolução de conflitos na Abordagem Centrada
na Pessoa (MMCR) - Linguista e especialista em
ensino de idiomas para pessoas migrantes Focusing-trainer - NORUEGA
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O artigo discute como podemos chegar a aprender línguas estrangeiras, nos
aproximando de, e imitando os processos naturais de aquisição de línguas
maternas que as crianças realizam. Em seguida, explica o uso do focusing para
nos aproximarmos de uma aprendizagem muito mais em sintonia com o corpo um processo que conduz a adquirir uma língua - e implementar uma
aprendizagem que se apoie nesse processo de aquisição, reforçando a
aprendizagem. Esta seria a chave para poder chegar a compreender e falar
uma língua estrangeira.
Palavras-chave: aquisição e aprendizagem de idiomas; focusing; fundamentos
de um idioma.
90. FILM “SÅ SOM I HIMMELEN”
KJELL RIBERT – Mestre - Antropólogo social Coach, consultor e diretor da Fundación Ribert
Cultura & Comunicación – Especialista em
resolução de conflitos na Abordagem Centrada
na Pessoa (MMCR) - Linguista e especialista em
ensino de idiomas para pessoas migrantes Focusing-trainer – NORUEGA
Viewing of the film “Så som I himmelen” (Swedish with English subtitles),
relevant prolongation of the workshops, but enjoyable for anyone. The film can
be conceived of as being PCA comprised.
Keywords:
91. ESPIRITUALIDADE NA PSICOLOGIA HUMANISTA
FIRMIANA CORREIA LIMA GUIMARÃES –
Psicóloga pela Universidade Federal da Paraíba BRASIL
O presente trabalho traz o levantamento bibliográfico que demonstra a ligação
entre a psicologia humanista e a espiritualidade enquanto uma dimensão
fundamental do ser humano e, portanto, importante para a compreensão do
Ser de modo holístico. Para situar o contexto de relação entre a psicologia e a
espiritualidade é preciso compreender o desenvolvimento da ciência e da
psicologia como um de seus ramos. São trabalhados também os conceitos de
espiritualidade e de psicologia humanista. A corrente humanista é a abordagem
focada neste estudo, mas as obras de outros teóricos, como Jung e Assagioli,
que foram influentes para a temática também se fazem presentes. O trabalho
mostra como os autores e as teorias veem a espiritualidade dentro do contexto
da ciência psicológica.
Palavras-chaves: espiritualidade; humanismo; psicologia.
92. O ENIGMA E O ESTIGMA DO SUICÍDIO: REFLEXÕES A PARTIR DE
DEMANDAS ATENDIDAS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA - Núcleo de
Apoio à Saúde da Família de Parnaíba - Piauí /
Universidade Federal do Piauí
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MHARIANNI CIARLINI DE SOUSA BEZERRA Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Parnaíba
- Piauí - BRASIL
Esse estudo discute a temática do suicídio a partir de relatos de experiência de
psicólogos humanistas que atuam no Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF), no município de Parnaíba-PI. O NASF constitui-se em equipe
multiprofissional que apoia a Estratégia de Saúde da Família (ESF), atuando
em parceria com seus profissionais, de modo a ampliar sua capacidade de
resolução, abrangência de ações, territorialização e integralização da
assistência em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). A inserção do
psicólogo nesse contexto de atuação é recente e necessita fomentar debates
acerca da experiência vivida nesse cenário a fim de construir estratégias para
responder às necessidades que a comunidade apresenta em seu território.
Esse profissional, nesse espaço, assume papel de intervenção direta com o
usuário do serviço e seus familiares, articulando-se também com a rede de
serviços disponíveis no município. Desse modo, busca-se refletir criticamente
acerca do contexto em que se apresenta o suicídio, os seus desdobramentos
sociais e as respostas dadas a essas demandas, fundamentando-se na
Psicologia Humanista-Fenomenológica. Considera-se o HumanismoFenomenológico a partir de uma perspectiva existencial e/ou antropológica,
necessariamente implicando em uma atuação profissional comprometida com o
homem e o mundo (MOREIRA, 2009). Assim, perfazemos uma Psicologia
Humanista que acompanha o processo de liberação da noção de centro (no
sujeito), distanciando-se de uma concepção antropocêntrica (MOREIRA, 2007),
mas sim adotamos uma concepção de homem mundano de acordo com
Merleau-Ponty (1945), transcendendo o centramento teórico da fenomenologia
no sujeito e na consciência (MOREIRA, 2001, 2007). Nesse referencial priorizase a busca do significado da experiência vivida. A cultura é compreendida
como uma das dimensões do mundo vivido (Lebenswelt), onde há um
entrelaçamento entre nossa vida pessoal e a natureza como um movimento
ambíguo de constituição um do/no outro. Ao analisarmos as experiências dos
profissionais de psicologia do NASF com demandas envolvendo o ato suicida,
percorremos as diferentes arestas que envolvem o ato: os familiares que
sofrem a perda de um ente querido ou lidam com a iminência da perda, os
usuários que atentaram contra a própria vida sem êxito e passaram a buscar
ajuda para lidar com seu sofrimento, a comunidade que circunscreve o(s)
evento(s) e é afetada pelos seus desdobramentos. Diante da complexidade das
experiências analisadas adentrando o prisma do suicídio, deparamo-nos com
enigma do sujeito que tenta e com estigma social que provoca. Podemos
afirmar que o contexto em que ocorre a experiência vivida pelo sujeito também
a constitui (ROCHA, BORIS, MOREIRA, 2012), assim como todos os sujeitos –
profissionais, familiares, vizinhos, amigos, entre outros – que se envolvem com
a situação são afetados em seus mundos vividos. Sendo assim, repensar tais
experiências nos conduz a refletir também acerca de nossa condição humana
em que habita o profissional e que, muitas vezes, colocamos em suspensão
para encontrar alternativas resolutivas no exercício do cuidado. Percebemos
que o ato contra a vida torna-se significativo de modo diverso para cada aresta
envolvida, nada permanece igual, os mundos que se encontram diante dessa
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experiência sofrem afetações e ressoam, particularmente, em sua busca de
sentido.
Palavras-chave: suicídio; psicologia humanista-fenomenológica; atenção
básica; mundo vivido.
93. O SENTIDO DE SER PROFESSOR DA LÍNGUA PORTUGUESA EM
ESCOLA PÚBLICA: UMA PESQUISA FENOMENOLÓGICA
SANDRA SOUZA DA SILVA - Doutora em
Psicologia Social pela UFRN - Estágio de
doutoramento na Universidad Complutense de
Madri - Professora e supervisora de estágio
clínico na Abordagem Centrada na Pessoa do
Departamento de Psicologia da UFPB - Líder do
Grupo
de
Pesquisa
em
Psicologia
Fenomenológica Existencial
FRANCISCO BENTO DA SILVA FILHO - Mestre
em Educação – Pedagogo - Graduando em
Psicologia pela UFPB - Pesquisador do Grupo de
Pesquisa
em
Psicologia
Fenomenológica
Existencial do Departamento de Psicologia da
UFPB
NOELY CAVALCANTI DE MENEZES - Graduanda
do Curso de Psicologia e membro do Grupo de
Pesquisa
em
Psicologia
Fenomenológica
Existencial do Departamento de Psicologia da
UFPB
BRUNA JUCILENE CARLOS GONZAGA Graduanda do Curso de Psicologia e membro do
Grupo
de
Pesquisa
em
Psicologia
Fenomenológica Existencial do Departamento de
Psicologia da UFPB
CICERA MICHELLY DE SOUSA TELES Graduanda do Curso de Psicologia e membro do
Grupo
de
Pesquisa
em
Psicologia
Fenomenológica Existencial do Departamento de
Psicologia da UFPB - BRASIL
A Modernidade sinaliza o momento histórico em que a escola assume o
formato atual, com expectativas em face da atuação dos professores. Estes
têm sido alvo de diversos estudos, detectando-se com frequência processos de
adoecimento, exposição à violência e desvalorização da profissão; quadro
agravado no âmbito da escola pública. Considerando o ensino da língua
portuguesa como central na formação dos estudantes, conforme rezam as
diretrizes da Lei 9394/1996 (LDB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), questiona-se qual o sentido de ser professor em escola pública.
Participaram da pesquisa seis professores de Língua Portuguesa do ensino
médio de uma escola estadual na cidade de João Pessoa – PB, sendo cinco do
sexo feminino. Foi utilizado o método Versão de Sentido (VS), com a perguntaestímulo: “Que sentido teve esta aula para mim?”, respondida por cada
professor ao final de oito aulas, totalizando 48 VS. Identificaram-se 16 eixos de
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sentido, distribuídos em dois grupos. Um com foco no contexto relacional, e
outro no modelo político-social e atividade docente. Observaram-se tanto
aspectos positivos quanto negativos, permeando os eixos de análise, como,
satisfação com o magistério, preocupação com a formação discente e
insatisfação com a política educacional.
Palavras-chave: professor; escola pública; fenomenologia.
94. A CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
JULIANA FERNANDES – Psicóloga - Mestre em
Psicologia - Professora do Centro Universitário
Estácio FIC e da Faculdade de Tecnologia
Intensiva - FATECI
HERLENY MOREIRA RIOS - Acadêmica de
Psicologia (5º semestre)
HÉRYCA JOANY SINDEAUX DE OLIVEIRA Acadêmica de Psicologia (5º semestre)
MIRYAN TAUMATURGO DE MELLO FARIAS Acadêmica de Psicologia (5º semestre) - BRASIL
Esta pesquisa é resultado das discussões do Grupo de Estudo em Psicologia,
Política e Subjetividade - GEPOS do curso de Psicologia da Faculdade Católica
Rainha do Sertão. Esta pesquisa de abordagem qualitativa teve o objetivo de
investigar o sentido da família para mulheres do sertão central que são vítimas
de violência intrafamiliar, haja vista que, em espaços de assistência a saúde,
educacionais e sociais, ainda revelam que o crescimento do numero de
mulheres vitimas pela violência exercida dentro do próprio núcleo familiar. Para
tanto, no intuito de compreender esta realidade, realizamos uma entrevista
não-estruturada através do método fenomenológico crítico, com três mulheres
acompanhadas pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social
- CREAS da cidade de Senador Pompeu. Deste modo, percebemos através
dos dados coletados, que as mulheres mesmo vítimas em seu contexto, tentam
e se permitem a repensar os significados da dinâmica familiar, reconsiderando
os espaços sociais que estão inseridas. Percebemos ainda, nos fenômenos
emergentes da pesquisa, que os principais fatores que contribuem para a
violência contra a mulher têm raízes culturais, econômicas, e psicológicas que
influenciam diretamente na expressão de suas subjetividades, afetividades e
elaborações de sentido sobre a família. Assim, concluímos que, diante da
limitação física devido às agressões e da vivência do sofrimento psíquico,
atualmente, mais mulheres enfrentam suas próprias realidades e adentram em
processos de atualização em relação aos sentidos da vida e da família. A
ausência da consolidação de uma política pública efetiva ao enfrentamento da
violência doméstica tem como principal desafio não só dissolver as resistências
internalizadas por todos os setores sociais, mas também compreender o papel
da subjetividade dos indivíduos dentro do contexto familiar em que mulheres e
homens possam se perceber como seres propensos a uma tendência
formativa.
Palavras-chave: mulheres; violência doméstica; família.
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95. MULHERES CONTEMPORÂNEAS - DO PATRIARCADO AO EXERCÍCIO
DO PODER POLÍTICO
JULIANA FERNANDES – Psicóloga - Mestre em
Psicologia - Professora do Centro Universitário
Estácio FIC e da Faculdade de Tecnologia
Intensiva – FATECI - BRASIL
Este trabalho é resultado da minha dissertação de mestrado e se refere ao
debate acerca das transformações das relações de gênero e dos movimentos
de mulheres pelos assuntos da política. Meu objetivo foi compreender como as
mulheres reconhecidamente afrontadas pela lógica do patriarcado e que
atualmente, através de uma trajetória de busca por mudanças e uma longa luta
histórica, exercem o poder político, se empoderando de direitos e de
habilidades técnicas até então consideradas funções típicas do masculino.
Para tanto, realizei uma entrevista com nove mulheres em exercício de cargos
políticos e utilizei o método fenomenológico crítico para a realização da análise
dos dados. As temáticas que emergiram foram: Ser Mulher na Política;
Multifunções da Mulher; A Compreensão da Política; O Exercício do Poder
Político; e Gênero e Política. As análises dessas temáticas tendem a mostrar
dois processos coexistentes: a reprodução e a ruptura com o discurso do
patriarcado. Neste trabalho, portanto, abordarei o fenômeno emergente
encontrado na primeira temática que discute – o ser mulher na política, e que a
partir de sua análise pude perceber que o poder feminino tende a se distanciar
dos processos de naturalização biologicista, se instituindo e causando o
desarranjo sistemático do patriarcado nas relações sexuais e sociais.
Palavras-chave: mulheres; patriarcado; poder; gênero.
96. REORIENTAÇÂO SEXUAL COMO EXPERIÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO?
YURI DE NÓBREGA SALES – Faculdades FANOR
- Doutorando na Universidade Autônoma de
Lisboa - Fortaleza - BRASIL
ANDRÉ FEITOSA DE SOUSA – Doutorando na
Universidade Autônoma de Lisboa – Fortaleza BRASIL
Nos últimos meses o Brasil foi tomando por debates acirrados sobre direitos
humanos, configurando disputas entre grupos de militância política que
defendem a bandeira da proteção das minorias sociais, como os
homossexuais, e grupos religiosos de traços conservadores que contestam as
reivindicações destas mesmas minorias, como o casamento entre pessoas do
mesmo sexo. Historicamente impassível ou neutra no seu posicionamento
diante de questões coletivas, sociais e problemáticas, dessa vez a Psicologia
se tornou palco representativo deste conflito quando o Pastor Silas Malafaia,
também psicólogo, desafiou a legitimidade da Resolução 001/1999 do
Conselho Federal de Psicologia, que estabelece: (1) em seu parágrafo único:
os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham
tratamento e cura das homossexualidades; (2) artigo 4°: Os psicólogos não se
pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos, nos meios de
comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes
em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem
psíquica. Ao afirmar a impossibilidade científica de atestar que a
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homossexualidade é uma orientação sexual, e não uma opção, Silas e outros
afirmam a necessidade de debater cientificamente a condição homossexual e
seu estatuto patológico/desviante – o que o parágrafo quarto não permite.
Trata-se de um choque entre a liberdade de expressão/liberdade científica e a
proteção da dignidade de minorias, como os homossexuais. Da mesma forma,
ao defender que a homossexualidade é uma escolha do indivíduo e ao apontar
a existência de indivíduos homossexuais que solicitam, por vontade própria, a
modificação de sua orientação sexual, esses grupos de cunho religioso
defendem uma terapia de reorientação sexual que poderia ser realizada por
psicólogos – contrariando o parágrafo único da norma referida acima.
Perpetuados nos últimos meses na televisão, entrevistas em rádio, jornais etc.,
tais argumentos apresentam dois pontos curiosos, duas inversões dignas de
atenção: (1) um pastor que utiliza o argumento científico para defender pontos
de vista de origem religiosa; (2) a concordância de parte dos homossexuais em
relação à terapia de reorientação sexual como legitimadora desta prática que
atacará justamente os homossexuais. Diante desta configuração, como a
Abordagem Centrada na Pessoa se posiciona? É possível justificar, ou pelo
menos explorar, teoricamente esta questão através de conceitos e noções da
ACP? Poderia haver uma atualização de mudança na orientação sexual? Se
sim, esta atualização seria sempre legítima perante a sociedade, independente
de suas conseqüências? Este trabalho pretende iniciar este debate.
Palavras-chave: reorientação sexual; experiência; atualização organísmica.
97. ECOLOGICAL TRANSITION AS COLLECTIVE EXPERIENCE: A NEOROGERIAN PERSPECTIVE FROM SOUTH EPISTEMOLOGIES TO PCA
THERAPISTS
BLAKE POLAND - Ph.D. – Social scientist Associate professor - Dalla Lana School of Public
Health - University of Toronto - CANADA
YURI DE NOBREGA SALES - Ms. –
Psychotherapist -Professor – UniChristus – Ph.D.
candidate - Autonomous University of Lisbon,
Portugal - BRAZIL
ANDRÉ FEITOSA DE SOUSA - Ms. –
Psychotherapist – Ph.D. candidate - Autonomous
University of Lisbon, Portugal - BRAZIL
FRANCISCO SILVA CAVALCANTE JUNIOR Ph.D. – Psychologist – Professor - Federal
University of Ceará - BRAZIL
This article introduces a dialogue between cultures, knowledges and ways of
life from marginalized epistemologies of the global South and the regimes of
livelihoods from global North, understanding the historical conflicts of these
world political agendas also being expressed at the current issues of (bio-)
diversity, climate and environmental disputes. Notwithstanding the variously
reported upsurge in creative community-based and social movement responses
to current ecological, social and economic threats, there is widespread public
anxiety regarding the possibility of ‘collapse’ of ecosystems but also of
production systems (e.g. globalized industrial food production) and with it
pervasive social unrest and upheaval associated with a crisis of confidence in
the epistemic projects characteristic of the Global North (‘progress’,
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‘democracy’, consumerism, materialism, ‘getting ahead’, exploitation,
accumulation, self-improvement, etc.). However, Global North ‘solutions’,
steeped in thousands of years of Western/Euro-centric epistemologies based
on fear, scarcity, domination, and competition risk reproducing the same power
dynamics that have led to the current crises. The tendency is to seek even
greater control (e.g. through tighter regulations or securing dwindling resources
through military means or shaming/ blaming/ threatening people into compliant
behavior), a process that paradoxically produces greater resistance and
becomes more expensive and energy-intensive to support (with diminishing
‘returns’ that hasten collapse, as noted by Thomas Homer-Dixon and others).
As Einstein is reported to have said, problems cannot be solved using the same
level of thinking that created them in the first place. In this vein, how innovative
are emerging concepts like "community resilience" if they do not escape the
broader epistemic constraints of Western thinking? We propose an entirely
different approach. Drawing on integrative South epistemes from diverse
sources and activities, we trace the contours of a more life-enhancing paradigm
that emphasizes emergence, flourishing, trust in life, and cooperation. From
North-based ´community´ to Carl Rogers´ concepts of Inorganic Life and
Formative Tendency together with Indigenous Knowledge Systems rooted in
Brazilian and Canadian traditions, we show how even ‘collapse’ can be reimagined as positive and life-enhancing from this standpoint of experiential
openness and listening to Life. We advocate for the intimate contact by means
of interdependence and intercomplementarity of potentials and suggest that
such perspectives are already evident in and emergent from sources as diverse
as the work of John Wood’s and Bernie Neville’s Ecopsychology, Joana Macy’s
Work that Reconnects, Buen Vivir and indigenous teachings, Francisco
Cavalcante’s Multiple Literacies, Boaventura Santos’ Ecology of Knowledges,
André Feitosa’s Collective Organism, Yuri Sale’s Experiential-based
Installations.
Keywords: ecology; person-centered approach; epistemology of South.
98. A KEY ISSUE THE PROFESSIONAL COMMUNITY OF PERSONCENTERED APPROACH IS NOT ADDRESSING: CIVILIZATORY
TRANSITIONING AS COLLECTIVE EXPERIENCEi
BLAKE POLAND - Ph.D. – Social scientist Associate professor - Dalla Lana School of Public
Health - University of Toronto - CANADA
YURI DE NOBREGA SALES - Ms. –
Psychotherapist -Professor – UniChristus – Ph.D.
candidate - Autonomous University of Lisbon,
Portugal - BRAZIL
ANDRÉ FEITOSA DE SOUSA - Ms. –
Psychotherapist – Ph.D. candidate - Autonomous
University of Lisbon, Portugal - BRAZIL
FRANCISCO SILVA CAVALCANTE JUNIOR Ph.D. – Psychologist – Professor - Federal
University of Ceará - BRAZIL
This article introduces a dialogue between cultures, knowledges and ways of
life from marginalized epistemologies of the global South and the regimes of
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livelihoods from global North. Notwithstanding the variously reported upsurge in
creative community-based and social movement responses to current
ecological, social and economic threats, there is widespread public anxiety
regarding the possibility of ‘collapse’ of ecosystems but also of production
systems (e.g. globalized industrial food production) and with it pervasive social
unrest and upheaval associated with a crisis of confidence in the epistemic
projects characteristic of the Global North (‘progress’, ‘democracy’,
consumerism, materialism, exploitation, accumulation, self-improvement, etc.).
The tendency is to seek even greater control (shaming, blaming and threatening
people into compliant behavior), a process that paradoxically produces greater
resistance. We propose an entirely different approach. Drawing on integrative
South epistemes from diverse sources and activities, we trace the contours of a
more life-enhancing paradigm that emphasizes emergence, flourishing, trust in
life, and cooperation. From North-based ´community´ to Carl Rogers´ concepts
of Formative Tendency together with Indigenous Knowledge Systems rooted in
Brazilian and Canadian traditions, we show how even ‘collapse’ can be reimagined as positive and life-enhancing from this standpoint of experiential
openness and listening to Life.
Keywords: ecology; person-centered approach; epistemology of South.
99. SAÚDE MENTAL DAS DONAS DE CASA: UM OLHAR FEMINISTAFENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL
LUCIANA DA SILVA SANTOS - Mestre e
doutoranda do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de
Brasília
(PsiCC/UnB)
Professora
da
Universidade Católica de Brasília (UCB) - Técnica
em Complexidade Intelectual da Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência da
República (SPM/PR) – BRASÍLIA (DF) - BRASIL
Muitos são os aspectos que podem afetar a saúde mental das mulheres. As
condições dessas podem gerar comprometimentos na saúde, tanto pelas
especificidades biológicas quanto pelos aspectos sociais inerentes aos papeis
e às constituições femininas que apontam para uma inegável diferença de
gênero quanto à incidência, prevalência e curso dos adoecimentos psíquicos.
Compreender as condições de mulheres donas de casa e as possibilidades de
adoecimento decorrentes das relações experienciadas consigo (EigenWelt),
com o outro (UmWelt) e com o meio (MitWelt) é o objetivo deste. Nesse
sentido, realizou-se entrevistas semiestruturadas com duas mulheres,
exclusivamente donas de casa, casadas e com filhos(as), onde através do
método fenomenológico, foram encontradas três categorias de sentido: 1)
Trabalho doméstico, (in)visibilidade e (des)valorização social; 2) Relações de
(des)amor e seus desdobramentos e 3) Donas de casa: donas da própria vida?
Compreendeu-se que o trabalho das donas de casa, realizado em espaço
privado e sem remuneração é visto como improdutivo e desvalorização por
parte da sociedade. Frente a isto, à falta de autonomia econômica e às
relações estabelecidas no ambiente doméstico, as donas de casa também não
reconheceriam seu valor, potencializando a possibilidade de um espaço
adoecido.
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Palavras-chave: donas de casa; método fenomenológico; trabalho feminino.
100. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: DA
TRADIÇÃO À PESSOA
ATHUS ROGÉRIO MARCONATO - Bacharel em
música – regência - Licenciado em educação
artística com habilitação em música - Mestrando
em música e desenvolvimento humano Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” - Instituto de Artes – SÃO
PAULO - BRASIL
O ensino de música comumente se faz de treinos técnicos baseados em
repetição de movimentos padronizados e está impregnado de formas
tradicionais às quais os estudantes são levados a respeitar. Este trabalho
levanta questões quanto à eficiência do ensino tradicional e tecnicista de
instrumentos musicais à evolução do aprendiz enquanto pessoa, e para tanto
se fundamenta nos princípios da Abordagem Centrada na Pessoa, chegando à
conclusão que, quando o objetivo do ensino é facilitar o desenvolvimento da
pessoa, à parte de qualquer tradição, os treinos mecânico-técnicos favorecem
a aprendizagem, quando esta é significativa para o estudante.
Palavras-chave: aprendizagem centrada na pessoa; aprendizagem
significativa; ensino de música.
101. A NATUREZA DO SELF – UMA JANELA DE SABEDORIA NA
PSICOTERAPIA
ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS – Ph.D. –
MSCP - Psicoterapeuta, professor, palestrante,
escritor, coach e consultor organizacional - Autor
do livro Momentos Milagrosos – Coautor, com
Carl Rogers e Maria Constança Villas-Boas, do
livro Quando Fala o Coração - Colaborador na
tradução de Um Curso em Milagres para o
português e do livro Clinical Handbook of
Schizophrenia - Trabalhou e estudou com Carl
Rogers - Foi psicólogo da Universidade da
Califórnia, em San Diego - Profere palestras,
cursos e workshops internacionalmente - É
professor visitante da Universidade de Viena,
Áustria - Diretor do Center for Studies of the
Person, em La Jolla, Califórnia, USA - Membro
internacional da APA (American Psychological
Association) - Professor de Pós-Graduação na
Rede de Ensino JK, no DF – BRASÍLIA (DF) BRASIL
O self é a raiz de todas as tentativas de mudanças na psicoterapia. A
psicologia ocidental baseada na perspectiva freudiana e a psicologia, filosofia e
espiritualidade oriental bem como certos caminhos psicológicos, filosóficos e
espirituais ocidentais possuem visões muito diferentes do self. Compreender
estas diferenças pode ajudar psicoterapeutas no seu próprio crescimento bem
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como na facilitação do crescimento do cliente. Desta maneira discutiremos aqui
estas perspectivas diferentes e o seu papel nos momentos cruciais de cura na
psicoterapia bem como a maneira como um entendimento profundo do Self nos
leva a compreender profundamente as condições terapêuticas básicas da
Abordagem Centrada na Pessoa: empatia, consideração positiva incondicional
e genuinidade.
Palavras-chave: self; psicoterapia; espiritualidade; filosofia e psicologia.
102. DISCUTINDO A FENOMENOLOGIA – REFLEXÕES SOBRE O MÉTODO
FENOMENOLÓGICO CRÍTICO APLICADO À PESQUISA
JULIANA FERNANDES – Psicóloga - Mestre em
Psicologia - Professora do Centro Universitário
Estácio FIC e da Faculdade de Tecnologia
Intensiva – FATECI – Fortaleza - BRASIL
Este artigo foi elaborado a partir da minha dissertação de mestrado que
pesquisou mulheres na política e utilizou o método fenomenológico critico como
instrumento para coleta e análise dos dados. Para tanto, o presente texto
nasceu da necessidade de discutir e compartilhar apreensões acerca da
fenomenologia aplicada em contexto científico. Deste modo, em um estudo de
abordagem qualitativa o desenvolvimento do conhecimento apreendido se
presentifica através da compreensão de subjetividades vividas e expressadas,
ao mesmo tempo em que a comunicação e a linguagem se fazem fatores
importantes e fundamentais para a apresentação dos modos de ser, fenômeno
este, que torna real os sentidos e significados vividos por cada pessoa. Neste
sentido, este texto caracteriza a fenomenologia critica, discutindo os sentidos
implícitos existentes entre Husserl, Merleau-Ponty e Moreira.
Palavras-chave: psicologia; fenomenologia crítica; pesquisa.
103. ISOLAMENTO SOCIAL: A FENOMENOLOGIA DO SINTOMA
FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA - Núcleo de
Apoio à Saúde da Família de Parnaíba Universidade Federal do Piauí - BRASIL
MHARIANNI CIARLINI DE SOUSA BEZERRA Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Parnaíba
- BRASIL
O presente trabalho surgiu de reflexões sobre experiência de psicólogas que
atuam na Atenção Básica à Saúde na cidade de Parnaíba-PI, onde se atende a
demandas cotidianas de casos de isolamento social como sintoma de usuários
do serviço de saúde. A Psicologia nesse campo de atuação surgiu como
suporte técnico-pedagógico a equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF),
atuando em parceria com seus profissionais, de modo a ampliar sua
capacidade de resolução na integralização das ações e dos serviços
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). O trabalho é desenvolvido, atualmente, pelos
psicólogos atuantes em equipes multiprofissionais no Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF) nos distritos de saúde do município. No exercício da
profissão nessa perspectiva, realizam atividades coletivas com a comunidade,
reuniões com as equipes da ESF para discussão de casos e elaboração de
projetos terapêuticos, visitas domiciliares à comunidade referenciada, grupos
de apoio com foco no acolhimento às demandas da comunidade, além de
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atendimentos individuais para triagem e suporte emergencial às demandas
psicossociais apresentadas. Analisando a prática, os psicólogos observaram o
caráter sintomático como as demandas para escuta psicológica se mostravam
na comunidade atendida, bem como nas referências dos profissionais da ESF
em busca de suporte técnico-pedagógico. Geralmente as demandas
apresentam-se como apelo da família ou dos profissionais de saúde ou
profissionais de escolas para uma tentativa de lidar com essa problemática
perfazendo contato social com o usuário. As demandas foram percebidas por
meio de visitas domiciliares, acolhimentos e discussões de casos com a equipe
da ESF. Intencionando-se estudo fenomenológico que envolvesse essa
demanda, percebemos necessário refletir sobre o significado do isolamento
social na sociedade contemporânea, considerando o contexto em que se
apresenta. A população atendida na Atenção Básica é composta,
significativamente, por usuários de baixa renda, implicando não acesso à
tecnologia de comunicação características da contemporaneidade, sendo
comum a televisão com canais abertos nacionais e o telefone celular.
Perfazendo discussões acerca da sociedade contemporânea que
problematizam os atuais modos de subjetivação (GUATARRI, 1990;
MANCEBO, ALVES, 2006), observa-se que os padrões comportamentais
ampliam-se, apontando possibilidades subjetivas para lidar com a sociedade
marcada pelas revoluções tecnológicas que interferem nos modos que o sujeito
encontra para se relacionar consigo e com o outro. Segundo Ribeiro (1985), a
percepção do fenômeno por si só não nos coloca em contato direto com a
realidade, tornando-se fundamental que o fenômeno se desvele em seu “como”
A separação implica em separação de algo ou alguém. O isolamento implica
isolar-se em relação a algo ou alguém. A relação é sempre convocada. Embora
o sujeito se apresente apartado do universo social, ainda continua sendo parte
desse todo e se relacionando com o mundo. O homem é um “ser de relação
com”, pois está imerso no universo em que tudo diz respeito a ele,
relacionando-se consciente ou inconscientemente (RIBEIRO, 1985).
Observamos, portanto, necessário problematizar o sentido da relação social
para o sujeito contemporâneo analisando amplamente os significados
atribuídos à autonomia, à relação e ao ser-no-mundo.
Palavras-chave: isolamento social; fenomenologia; atenção básica;
contemporaneidade.
104. SER PSICÓLOGO HUMANISTA-FENOMENOLÓGICO NA ATENÇÃO
BÁSICA À SAÚDE: REFLEXÕES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA VÍVIDA
FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA - Núcleo de
Apoio à Saúde da Família de Parnaíba Universidade Federal do Piauí - BRASIL
MHARIANNI CIARLINI DE SOUSA BEZERRA Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Parnaíba
- BRASIL
Esse estudo aborda a atuação do psicólogo humanista-fenomenológico na
Atenção Básica à Saúde (ABS), a partir de reflexões sobre posturas essenciais
desse profissional, que tem alcançado resultados positivos diante de um todo,
que vem moldando sua práxis nesse contexto. Sabe-se que a população
atendida pelos (as) psicólogos(as), e demais profissionais, é definida e

93

delimitada pela política da ABS, é bastante diversificada, organizada de acordo
com programas, objetivos e pela territorialização (CFP, 2010). Desse modo o
trabalho tem por objetivo analisar a atuação do psicólogo no contexto da
Atenção Básica à Saúde a partir das experiências de psicólogos humanistas
que trabalham, especificamente no Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF,
no município de Parnaíba-PI. Ressalta-se que a experiência vívida refere-se à
experiência que pulsa em vivências, fomentando imediata e mediatamente
reflexões geradoras de sentido do viver, nesse caso, do ser psicólogo
humanista-fenomenológico. Este se utiliza, dentre outros recursos teóricos, da
metodologia fenomenológica, que estuda como os fenômenos se manifestam
na consciência, como estes realmente se apresentam no momento, deixando
entre parênteses pré-conceitos, teorias, hipóteses e valores (CAMPOS, 2011).
Como enfatiza Benjamin (2004), citado por Campos, 2011, ao salientar que
“compreender” significa nos livrarmos do nosso referencial e adotarmos o do
outro, assim como ouvir não somente o que está sendo dito, mas também
sugerido, empaticamente, ou seja, participar do mundo interior do outro, porém
preservando a própria individualidade. Referimo-nos às inúmeras situações que
a prática psicológica, enquanto profissional da Atenção Básica à Saúde,
confronta-nos, seja diante da demanda inesperada do usuário do serviço, seja
frente aos novos conceitos que a Saúde implementa nos programas
desenvolvidos no contexto da Saúde no Brasil. Essa realidade vivida por
psicólogos que atuam na ABS no município de Parnaíba/PI condiz com as
vivências de profissionais atuantes em outras realidades brasileiras, pois
corrobora com o estudo realizado pelo (CFP,2010), onde os(as) psicólogos(as)
atuantes na ABS apontaram muitas dificuldades e desafios encontrados no
desenvolvimento de suas ações. Alguns deles estão relacionados à mudança
nas concepções de saúde e de doença e, consequentemente, aos modelos de
cuidado à saúde da população que, em relação à prática, são processuais e
lentas. Esse campo de atuação é caracterizado por mudanças nas concepções
de saúde e doença e nos modelos de atendimento à população que demanda
cuidados à saúde (CFP, 2010). Além disso, e considerando-se as diversas
possibilidades de atuação do psicólogo humanista-fenomenológico nesse
contexto, podem-se citar as ações de promoção à saúde como desafiadoras,
no sentido de direcionar o cuidado ao usuário desse serviço, a partir do
princípio da integralidade. Pode-se perceber que a nova forma de compreender
a saúde tem como base o indivíduo e sua totalidade (CAMPOS, 2011). Diante
dessa realidade, o psicólogo humanista-fenomenológico que atua no NASF
deve trabalhar partindo-se de uma visão holística, necessária para o
entendimento de sua prática diante do outro, adotando uma postura empática,
e na busca de uma intervenção que considere todos os aspectos
característicos do contexto no qual está inserido, bem como suas
particularidades.
Palavras-chave: psicólogo humanista-fenomenológico; atenção básica; ser
psicólogo.
105. LA ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA: UNA PROPUESTA PARA LA
INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIAi
SALVADOR MORENO LÓPEZ - Dr. - Profesor del
Departamento de Salud, Psicología y Comunidad
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en el ITESO - Universidad Jesuita de Guadalajara
Unidad
Académica
Básica:
Personas,
Transformación e Interacción - MEXICO
“Phenomenological inquiry always begins with the
assumption, ‘I know nothing about this client’s
experience’” (Erskine, 2001, p. 138).
“The creation of meaning is always person and
context specific” (Stelter, 2000, p. 64).
Reconociendo a la entrevista fenomenológica como un instrumento valioso
para la recolección de datos en investigaciones cualitativas orientadas a la
comprensión del Mundo Vivido de las personas, se proponen orientaciones
generales para encuadrar su realización en el contexto de investigaciones en
psicología, psicoterapia y desarrollo humano. También se señalan dos
dimensiones implicadas en las interacciones: 1) la relacional y 2) la técnica. Y
se describen aspectos importantes de tomar en cuenta en cada una de ellas al
realizar las entrevistas.
Palabras-clave: entrevista fenomenológica; investigación fenomenológica;
experiencia vivida; experienciar.
106. UNIVERSITY, EMPLOYEES AND HUMANISM
NIDIA THALIA ALVA RANGEL - Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - MEXICO
The Unique Union of Employees of the Michoacan University created on June
29th of 2009, the Center of Psychological Attention of University Employee
CAPEU, with the objective to work for the psychological and emotional wellbeing of its employees and their families, from an opened humanist perspective
in order to help people to live with freedom. A benefit, for being unusual to be
offered by a union, is new and misunderstood at the same time. This work
exposes the way in how through this center, the human development has
become accessible to the 3.200 employees of Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, educative institution of historical importance for the Mexico,
that in spite of being great in the number of programs, students, and educative
quality; it receives a subsidy, below the average of the country. Reason why I
share this experience from its creation, to this moment; the difficulties such as
limited budget, operative and even cultural limitations, such as prejudgments on
assist with a psychologist. Since it has had to make way to be inserted in a
society where attending with a psychologist was not priority and in a work field
where the boss didn’t occupy himself on the well-being of his workers. The
services and resources that have been implemented are: article publications on
psychological subjects in the union newspaper, weekly capsules of human
development on the radio, humanist psychotherapy, and simultaneous
workshops of familiar integration for fathers, mothers, adolescents and children,
workshops in the areas of work with subjects as emotions handling, selfesteem, stress, assertive communication and laughter therapy. Workshops for
women on work and balance, workshops for couples with subjects such as love,
acceptance and respect, workshops of sexual education, workshops of sense of
life and fullness to retired people, vocational direction for children, workshops
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unfreezing with psycho corporal techniques self-help groups for drug users and
their relatives, canalization of cases to other institutions with specific specialists
through agreements. As well as thanatology workshops, and conferences with
invited specialists. All this activities so that the employees learn to accept
themselves unconditionally, to be congruence, to love themselves, to handle
their feelings suitably, to have clear goals, to know how to emotionally educate
their children, and to count on tools that allow them to handle conflicts between
fellow workers. CAPEU’s program is designed to offer support and strength to
personal, in the family and work area, contributing to surpass the difficulties that
human beings can come across from their birth to death. It offers a large field
and specialized attention to the necessities that have been detected during the
same practice. Due to the results that have been obtained, it can serve as a
model to be implemented in other educative institutions.
Keywords: humanism; workshops; employees; University.
107. THE CONVERGENCE OF NEUROSCIENTIFIC RESEARCH AND
PERSON-CENTERED THEORY IN UNDERSTANDING ORGANISMIC
INTEGRITY: THE CORE CONTRIBUTIONS OF CARL ROGERS AND JULES
SEEMAN
CAROL WOLTER-GUSTAFSON - Ed.D. –Boston –
UNITED STATES OF AMERICA
Carl Rogers and his colleagues developed a clear conceptual model the human
organism and how it is that we can become more fully-functioning persons, and
how we become more vulnerable to disturbances and disorder. Roger’s first
research coordinator Jules Seeman became fascinated with the seminal
concept of “organic order” and the interconnectedness of our embodied-mind.
He said it became the heart of his life’s work for over fifty years. It was Jules
Seeman who shared his intellectual excitement with me, and suggested that I
just might want to start investigating the field of psychoneuroimmunology. In this
presentation, I will explore recent findings in neuroscience, and illustrate the
parallel paths of investigation and discovery taken by those researching
psychotherapy, and those researching neurotransmitters. I will examine the
multi-focal processes they describe, and how they characterize the order or
disorder within our embodied organism, that is ourselves. I will then share some
groundbreaking molecular research conducted by Candace Pert who
discovered the “molecules of emotion” and their complex processes. These
processes of communication at the molecular level are the same ones
discovered by Rogers and his colleagues, by which a person in therapy can
move from organismic dysfunction to more optimal functioning. Those
processes are the necessary and sufficient conditions of change. Both
neuroscience and person-centered researchers describe the human organism
as an amazingly intricate, inter-connected, multi-dimensional, non-hierarchical
communications network that always operates as a whole. Finally, I will explore
the many powerful implications of this understanding of our human functioning,
our promotion of health and social policy, especially regarding the growing use
of Pharmaceuticals, and how we can work towards creating healthy individuals,
families, and communities.
Keywords: Carl R. Rogers; neuroscience; mind-body; Candace Pert; Personcentered pharmaceuticles.
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108. UNCERTAINTY IN A CONDITIONED WORLD, CERTAINTY IN THE
UNCONDITIONAL
MIRIAM SIEVERS – Member and instructor Center for Studies of the Person - San Diego –
UNITED STATES OF AMERICA
Explorations in the revelatory aspects of communications through visual arts,
with language and sound overlays, and undercurrents. How does structure and
anticipation prepare its audience for certainty? A three dimensional environment
will invite and guide viewers to engage in an unconditional encounter with
others through verbal exchange.
Keywords: conditioned; unconditional; fear; love.
109. GRUPO DE ESCUTA E ACOLHIMENTO: EXPERIÊNCIAS DE
CRESCIMENTO A PARTIR DA DOENÇA MENTAL
FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA - Núcleo de
Apoio à Saúde da Família de Parnaíba Universidade Federal do Piauí - BRASIL
MHARIANNI CIARLINI DE SOUSA BEZERRA Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Parnaíba
- BRASIL
O presente estudo aborda a experiência com grupo de apoio a usuários de
serviços de saúde mental realizado no contexto da saúde pública na cidade de
Parnaíba (Piauí, Brasil). A iniciativa, desenvolvida há dois anos como
experiência piloto na Atenção Básica à Saúde, foi proposta pela equipe
multiprofissional do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que oferece
apoio técnico-pedagógico às equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). O
grupo, denominado Grupo de Escuta e Acolhimento (GEA), foi elaborado a
partir da identificação da grande demanda de usuários em sofrimento psíquico
que fazem uso de psicotrópicos indiscriminadamente e sem suporte
especializado regular. A proposta em discussão representa a tentativa de
atender às diretrizes que o Ministério da Saúde (2010) propõe para o trabalho
do NASF no que concerne ao eixo da saúde mental. A atuação do psicólogo
em políticas públicas na saúde é recente, bem como na configuração de
programas permanentes como o NASF (CONSELHO FEDERAL DE
PSICOLOGIA, 2009). Isso torna premente a ampliação das discussões sobre
as práticas implementadas e as releituras dos referenciais teóricos que
embasam a atuação do psicólogo. O GEA pode ser considerado um modelo de
ação pioneiro na construção de Projeto de Saúde no Território (PST), devido ao
seu caráter estratégico em se trabalhar com determinantes sociais da saúde
numa modalidade coletiva, mas que não negligencia as particularidades dos
projetos terapêuticos dos usuários atendidos; por haver iniciado a partir da
identificação da população vulnerável; pela busca do entendimento
aprofundado da necessidade em saúde; pelo estabelecimento de objetivos às
equipes que executam e de ações efetivas no cuidado a esses usuários
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Desse modo, torna-se um projeto em
constante processo de elaboração e implementação, especialmente devido ao
seu caráter experiencial. Os encontros grupais ocorrem numa periodicidade
quinzenal, mas o suporte oferecido aos participantes não são restritos ao
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serviço na Unidade Básica de Saúde, pois tenta atender a demanda conforme
a mesma se apresente. Assim, as equipes do NASF e da ESF prontificam-se a
acolher a necessidade sentida pelo usuário de acordo com a disponibilidade
possível, posto que existem ações de resposta à demanda que dependem da
intersetorialidade (o atendimento ou a resolutividade de outras equipes que
compõem a rede de saúde). Destacamos a necessária reflexão sobre a
vivência dos limites da atuação terapêutica nesse contexto, já que o psicólogo
inserido nesse campo também se encontra imerso em uma rede de
entrelaçamentos que envolve não somente o usuário e ele/ela, mas uma série
de condicionalidades imbricadas na atuação no sistema de saúde. Algumas
dessas limitações estão relacionadas às concepções de saúde e doença
mental, mantidas pelos usuários e profissionais, ainda enraizadas no modelo
biomédico e tradicional da clínica (CAMPOS, TOLEDO, FARIA, 2011). Nessa
realidade, encontramos subsidio na Psicologia Humanista-Fenomenológica, na
visão holística que aborda o sujeito em sua unicidade e adota uma postura
empática com ênfase na relação interpessoal. Observamos, portanto, que as
atitudes do profissional podem ser significativas na facilitação do bem-estar e
na autonomia do usuário num constante processo de vir-a-ser.
Palavras-chave: grupo terapêutico; saúde mental; psicologia humanistafenomenológica; atenção básica à saúde.
110. LUDOTERAPIA CENTRADA NA CRIANÇA – LEITURA A PARTIR DA
ÉTICA DE EMMANUEL LÉVINAS
ROSA ANGELA CORTEZ DE BRITO – Psicóloga Mestre em Psicologia – UFC
JOSÉ CÉLIO FREIRE - Docente do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da UFC –
Fortaleza – Ceará - BRASIL
Neste artigo apresentaremos uma nova leitura para a Ludoterapia Centrada na
Criança (LCC) de Virginia Mae Axline, a partir da ética da alteridade radical de
Emmanuel Lévinas e da leitura da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) de
Peter Schmid. Abordaremos brevemente as ideias de Axline e autores
contemporâneos acerca da Ludoterapia na Abordagem Centrada na Pessoa,
de Lévinas e sua proposta ética, e de uma nova compreensão de ludoterapia
na qual a criança apresenta-se ao terapeuta como Rosto que remete ao Outro
e à qual somente podemos ser responsabilidade, disponibilidade e diaconia em
uma relação Tu-Eu.
Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa; ludoterapia; ética.
111. APRENDENDO A SER E A CONVIVER: RELATOS DE UM GRUPO
PSICOTERAPÊUTICO COM CRIANÇAS SOB A ÓTICA DA PSICOLOGIA
HUMANISTA
CARMEN SILVIA NUNES DE MIRANDA –
Psicóloga clínica e educacional - Formação em
abordagem centrada na pessoa - Mestre em
psicologia pela Universidade Federal do Ceará
MARÍLIA STUDART BARBOSA - Psicóloga pela
Universidade Federal do Ceará - Formação em
abordagem centrada na pessoa e em arte-terapia
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- Psicóloga clínica, social-comunitária e
educacional - Coordenadoria de Protagonismo
Estudantil da Secretaria Estadual de Educação
do Ceará – Fortaleza - BRASIL
O presente trabalho tem o objetivo de gerar reflexões acerca do atendimento
psicoterapêutico de grupo com crianças no viés da psicologia humanista. Para
tanto, parte da experiência das autoras em um grupo infantil que vem se
configurando como um espaço de aprendizagem mútua e crescimento. Este
grupo é norteado pelos princípios da Abordagem Centrada da Pessoa, sendo o
principal papel das facilitadoras a vivência das atitudes de empatia, aceitação
positiva incondicional e congruência. Tal vivência tem sido experimenta por
meio de recursos expressivos lúdicos e arte- terapêuticos.
Palavras-chave: grupo psicoterapêutico; criança; psicologia humanista.

112. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: A
EXPERIÊNCIA DAS CÉLULAS ESTUDANTIS DE APRENDIZAGEM
COOPERATIVA NO CEARÁ
ADRIANA
BATISTA
DE
MORAIS
–
Administradora
Coordenadoria
de
Protagonismo Estudantil da Secretaria Estadual
de Educação do Ceará
CARMEN SILVIA NUNES DE MIRANDA –
Psicóloga clínica e educacional - Formação em
abordagem centrada na pessoa - Mestre em
psicologia pela Universidade Federal do Ceará
MARÍLIA STUDART BARBOSA - Psicóloga pela
Universidade Federal do Ceará - Formação em
abordagem centrada na pessoa e em arte-terapia
- Psicóloga clínica, social-comunitária e
educacional - Coordenadoria de Protagonismo
Estudantil da Secretaria Estadual de Educação
do Ceará
TALITA FEITOSA DE MOISÉS QUEIROZ –
Psicóloga social e educacional - Coordenadoria
de Protagonismo Estudantil da Secretaria
Estadual de Educação do Ceará e no Programa
de Educação de Células Cooperativas (PRECE) –
Fortaleza - BRASIL
Este trabalho visa apresentar, a partir da metodologia de Células Estudantis de
Aprendizagem Cooperativa, a aprendizagem significativa como promotora de
transformação social. As Células Estudantis são grupos de estudo que visam
fortalecer a relação entre os estudantes focando a convivência social e
responsabilidade individual. Essa metodologia surgiu no interior do Ceará em
1994 e vem sendo desenvolvida desde então, promovendo o aumento do
ingresso de estudantes de baixa renda nas universidades do estado.
Palavras-chave: aprendizagem significativa; transformação social; células
estudantis de aprendizagem cooperativa.
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113. DIALOGANDO – CAMINHOS E REFLEXÕES DO PSICOTERAPEUTA
INICIANTE
EVELINE CARACAS BARBOSA MOREIRA –
Mestre em Psicologia – Especialista em relações
humanas e dinâmicas grupais - Formação na
abordagem centrada na pessoa - Psicoterapeuta
individual de adolescentes e adultos, grupos e
casais - Fortaleza – BRASIL
FERNANDA NÍCIA NUNES NOGUEIRA – Mestre
em Psicologia – Especialista em administração
de recursos humanos e neuropsicologia Formação em abordagens fenomenológicoexistenciais - Psicoterapeuta individual de
adolescentes e adultos – Professora do Curso de
Psicologia da Universidade de Fortaleza –
BRASIL
O que é preciso fazer para ser psicoterapeuta? Que passos são necessários
para trilhar um caminho consistente e satisfatório nesta busca? Esta vivência
grupal propõe-se facilitar a inserção de psicoterapeutas iniciantes na prática
clínica e no mercado de trabalho. Ser psicoterapeuta é um processo. É uma
profissão que vai sendo construída aos poucos e que requer atenção a vários
aspectos, sejam subjetivos ou operacionais. A idéia deste encontro é
proporcionar um momento de reflexão e discussão compartilhada acerca dos
caminhos a serem percorridos e das ações a serem empreendidas nesta
escolha. Percebemos a importância de colaborarmos para a formação de
profissionais disponíveis para o trabalho sobre si mesmo e para estar à serviço
do outro, criando um espaço para amenizar as típicas inseguranças
decorrentes do hiato entre teoria e prática. Neste trabalho, portanto,
pretendemos contribuir com a formação de novos psicoterapeutas que tenham
como base o referencial humanista.
Palavras-chave: psicoterapeuta; formação; psicoterapia; prática clínica.
114. GRUPOS REFLEXIVOS COM HOMENS “AUTORES” DE VIOLÊNCIA:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
LUCAS BLOC – Psicólogo do NUAH – Núcleo de
Atendimento ao Homem Autor de Violência –
Mestre em Psicologia – Professor do Curso de
Psicologia da Universidade de Fortaleza –
UNIFOR – Membro do APHETO – Laboratório de
Psicopatologia
e
Psicoterapia
Humanista
Fenomenológica Crítica – Fortaleza - BRASIL
A violência doméstica e familiar vem sendo tratada como um problema de
saúde pública, devido às estatísticas alarmantes e a uma incidência que
contempla diferentes culturas, classes sociais e idades. No Brasil, o combate a
este tipo de violência vem se tornando uma política prioritária, principalmente a
partir da Lei Maria da Penha. Diante da complexidade que envolve os conflitos
familiares, algumas instituições constataram a necessidade da criação de
serviços para o homem autor de violência doméstica, como é o caso do NUAH
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– Núcleo de Atendimento ao Homem Autor de Violência. Trata-se de um
projeto pioneiro no Estado do Ceará que se propõe a atender os homens que
praticaram algum tipo de violência de gênero no âmbito doméstico e familiar
contra a mulher. Este trabalho tem como objetivo descrever a experiência dos
grupos reflexivos realizados neste projeto, trazendo à discussão a contribuição
do enfoque humanista-fenomenológico para o processo de facilitação destes
grupos. Foram realizados 14 grupos, com uma média de 12 participantes,
tendo cada encontro uma duração de duas horas. Todos os participantes foram
encaminhados do Juizado da Mulher de Fortaleza, após saírem do regime
fechado. Antes de serem inseridos no grupo, todos os homens passaram por
um atendimento individual e, em seguida, participaram de quatro encontros
semanais. Os grupos tinham como objetivo principal desenvolver atividades
socioeducativas relacionadas à responsabilização e à sensibilização de
homens autores de violência contra a mulher, considerando que tais atividades
podem ser capazes de prevenir e estimular o rompimento de um ciclo da
violência e, consequentemente, diminuir os casos de reincidência de violência
doméstica contra a mulher. Em termos metodológicos, optou-se por trabalhar
com temas disparadores com o intuito de incitar a discussão em grupo. A partir
disto, o trabalho de facilitação se voltava à experiência vivida desses homens,
foco de uma proposta humanista-fenomenológica. Utilizava-se a descrição
como intervenção e como via para que os homens entrassem em contato com
suas próprias experiências. Ressalta-se, ainda, a importância das atitudes
facilitadoras, propostas por Carl Rogers, neste processo de facilitação, pois
permitiam uma maior aproximação entre facilitadores e participantes, sendo
fundamentais para o seu processo de crescimento. Foi possível observar que
houve um processo reflexivo e de implicação dos participantes. Não se trata
apenas de refletir sobre a violência, mas de se reconhecer neste processo de
violência. O contato com a experiência dos outros participantes que viviam
situações semelhantes, embora com sentidos diferentes, e que com eles
compartilhavam e ouviam o quê os outros tinham para falar também foi
fundamental. Trata-se de pequenos grupos de curta duração que podem
ganhar ecos na medida em que podem ser incorporados como experiências
significativas desses homens e abrir caminho para um constante e necessário
processo reflexivo.
Palavras-chave: violência doméstica; grupos reflexivos; homens; enfoque
humanista-fenomenológico.
ATENÇÃO: AS IDEIAS QUE CONSTAM NOS RESUMOS DOS TRABALHOS
ACIMA SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS RESPECTIVOS AUTORES.

