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ABPP - Associação Brasileira de 

Psicologia Política

SEJAM  BEM VINDOS AO 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE PSICOLOGIA POLÍTICA

 
A Psicologia Política no Brasil é um campo em movimento, como atesta a própria 
realização do IV Simpósio Nacional de Psicologia Política. O desenvolvimento 
deste campo tem como marcas importantes a criação do Grupo de Trabalho em 
Comportamento Político que vem participando dos Simpósios da Associação 
Nacional de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação em Psicologia - ANPEPP,  desde o 
II Simpósio desta entidade. Para seu fortalecimento também tem sido muito 
importante a Revista Psicologia Politica, editada pela Associação Brasileira de 
Psicologia Politica que está promovendo este simpósio em parceria com o Núcleo 
de Psicologia Política e o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFMG. 

Mais do que uma área interdisicplinar entre a Psicologia e a Ciência Política, a 
Psicologia Política é, por seu objeto, uma área transversal onde são estudados 
temas desde a personalidade de líderes políticos, a religião, etnias, comunicação 
e opinião pública, identidade nacional, etc. Assim encontramos, também  entre 
nós, muitos autores que em algum momento colocam como palavra-chave dos 
seus textos psicologia política ou se identificam com a área.

Temas e abordagens da Psicologia Política, tal qual as Ciências Humanas em geral, 
exprimem movimentos, tensões, expectativas presentes nas sociedades. 
Portanto, não é de estranhar que a Psicologia Política na  América Latina possua 
também características próprias. Inserida nos movimentos pela transformação 
da sociedade, pela conquista da democracia e pela libertação social, é uma 
Psicologia Política que, sim, contempla a articulação entre subjetividade e 
estruturas sociais, mas numa perspectiva voltada para transformação social e por 
isto com enfoque em ações coletivas e mobilização social. É um campo voltado 
não apenas para a compreensão de fenômenos políticos, mas sobretudo para o 
desenvolvimento de políticas e ações que assegurem a participação social de 
todos na construção da sociedade. 

Assim, esperamos desenvolver neste Simpósio  um intercâmbio frutífero entre os 
que se dedicam a pesquisa, ao ensino e as intervenções neste campo e os que 
trabalham no campo das políticas publicas, da educação popular, dos movimentos 
sociais e do desenvolvimento social.
  

Tenham tod@s um excelente Simpósio e mais uma vez, 
sejam bem-vind@s a esta universidade.

 
Associação Brasileira de Psicologia Política – ABPP
Núcleo de Psicologia Política – NPP/FAFICH/UFMG

Programa de Pós-Graduação em Psicologia – PgPP/FAFICH/UFMG
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PROGRAMAÇÃO

12 DE SETEMBRO DE 2006

9:30 às 11:30

DIÁLOGO TEMÁTICO I:
Populismo e Carisma

Alexandre Dorna (U. de Caèn)
Juarez Rocha Guimarães (UFMG)

Local: Auditório Sônia Viegas

CONFERÊNCIA:

Modelo de Educacion Centrada en la 
Diferencia y la Negociacion
Graciela Motta Botelho (UNAM)

Local: Auditório Azul

11:30 às 13:00 - Intervalo

13:00 às 15:00 - MESAS REDONDAS(I a IV)
Local: ( )

15:00 às 17:00 - MESAS REDONDAS (V a 
VIII)
Local: ( )

17:30 - CONFERÊNCIAS:

I- Psicologia Política das Ações Coletivas
Salvador Sandoval (PUC-SP/UNICAMP)

Local: Auditório Sônia Viegas

II- Comportamento Eleitoral e Formas 
de Participação Política

Leôncio Camino(UFPB)
Local: Auditório Azul

III- A Multiplicação das Identidades de 
Gênero: Para Onde Fomos?

Impactos Para Uma Agenda Democrática 
de Luta Política e Social

Marlise Matos(UFMG)

Local: Auditório Bicalho

20:00 - ASSEMBLÉIA ABPP
Local: Auditório Sônia Viegas

3030, Azul , Bicalho, Sônia Viegas

3030, Azul , Bicalho, Sônia Viegas

11 DE SETEMBRO DE 2006

13:00 às 18:00 - CREDENCIAMENTO

Local: Sala 1052 (Congregação da FAFICH)

19:00  - ABERTURA

Local: Auditório da Reitoria

19:30 - CONFERÊNCIA DE ABERTURA

A TRANSVERSALIDADE DA 
PSICOLOGIA POLÍTICA

Alexandre Dorna
(U. de Caèn)

21:00 - ATIVIDADE CULTURAL: 

Grupo Meninas de Sinhá

Local: Saguão da Reitoria
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14 DE SETEMBRO DE 2006

9:30-11:30

MESAS REDONDAS  (XIII a XVI)
Local: 

DIÁLOGO TEMÁTICO V:
Engajamento Político, Militância e 

Psicologia
Vanessa Andrade Barros (UFMG)

Maria Luíza Nogueira (UFMG)
Adriana Gomide (UFMG)

Maria Gorete Mendes (UFMG)
Local: Auditório Sônia Viegas

11:30 - CONFERÊNCIA DE 
ENCERRAMENTO:

ENTRE A PSICOLOGÍA E A CIÊNCIA
POLÍTICA:  A PSICOLOGIA POLÍTICA NA 

BUSCA DE SENTIDO

Maritza Montero
Universidad Central de Venezuela

Local: Auditório Sônia Viegas

3030, Azul, Baesse, Bicalho.

13 DE SETEMBRO DE 2006

9:30 às 11:30

DIÁLOGO TEMÁTICO II:
As fronteiras do político: sujeitos, 

participação e democratização
Marco Aurélio Máximo Prado (UFMG)
Lúcia Rabello de Castro (UFRJ)
Regina Helena Alves da Silva (UFMG)
Local: Auditório Sônia Viegas

DIÁLOGO TEMÁTICO III: 
Políticas Públicas e Participação 

democrática sob o Olhar da Psicologia 
Política

Cornelis Johannes van Stralen (UFMG)
Maritza Montero (UCV)
Leonardo Avritzer (UFMG)
Local: Auditório Azul

11:30 às 13:00 - Intervalo

13:00 às 15:00 - SESSÕES DE PÔSTERES 
Local: 3030, Baesse, Bicalho, Sônia Viegas, 
1012, Azul.

15:00 às 17:00 - MESAS REDONDAS (IX 
a XII)
Local: 

17:30

CONFERÊNCIA:
Socialização Política e Juventude

Lúcia Rabello de Castro (UFRJ)

21:00 - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
Local: Reciclo Asmare Cultural - Av. do 
Contorno, 10564.

3030, Azul , Bicalho, Sônia Viegas

DIÁLOGO TEMÁTICO IV:
Contribuições para uma análise das 

ações coletivas
Salvador Sandoval (PUC-SP/UNICAMP)
Betânia Diniz (PUC-SP)
Telma de Paula Souza (UNIMEP-SP)
Soraia Ansara (PUC-SP)
Local: Auditório Azul

Local: Auditório Sônia Viegas
l
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CONFERÊNCIAS

TERÇA-FEIRA - 12/09

Conferencista: Graciela Motta Botelho 
Título:Modelo de Educacion Centrada en 
la Diferencia y la Negociacion
Horário: 09:30 horas
Local: Auditório Azul

GRACIELA MOTTA BOTELHO é é professora 
e pesquisadora na Universidad Nacional 
Autônoma do México, tendo publicado vários 
artigos e livros sobre educação e cidadania, 
socialização política e valores cívicos.

Conferencista : Salvador Sandoval 
Título: Psicologia Política das Ações 
Coletivas
Horário: 17:30 horas 
Local: Auditório Sônia Viegas

SALVADOR SANDOVAL é professor e 
pesquisador junto ao Programa de Pós 
Graduação em Psicologia Social da PUC/SP, 
tem desenvo lv ido pesquisas sobre 
movimentos sociais, greves e ações coletivas. 
Foi um dos fundadores da Revista Psicologia 
Política e foi pesquisador visitante na New 
School for Social Research. 

Conferencista: Leôncio Camino 
Título: Comportamento Eleitoral e 
Formas de Participação Política
Horário: 17:30 horas
Local: Auditório Azul

LEONCIO CAMINO é professor titular da 
Universidade Federal da Paraíba, pesquisador 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. Tem experiência na 
área de Psicologia, com ênfase em Psicologia 
Social, tendo publicado vários artigos. 

Conferencista: Marlise Matos
Título: A Multiplicação das Identidades 
de Gênero: Para Onde Fomos?
Impactos Para Uma Agenda Democrática 
de Luta Política e Social
Horário: 17:30 horas
Local: Auditório Bicalho

MARLISE MATOS  é  p ro fessora  e  
pesquisadora junto ao Departamento de 
Ciências Políticas da UFMG. Tem desenvolvido 
pesquisas sobre a questão de gênero 
articulada ao estudo da política e da 
representação. É coordenadora do Núcleo de 
Pesquisas sobre a Mulher (NEPEM).

SEGUNDA-FEIRA - 11/09 

Conferencista: Alexandre Dorna
Título: Transversalidade da Psicologia Política
Horário: 19:30 horas 
Local: Auditório Reitoria

ALEXANDRE DORNA é presidente e fundador 
da Associação Francesa de Psicologia Política, 
professor da Universidade de Caen na França e 
diretor da área de Psicologia Social sobre 
Propaganda e Processos Democráticos.
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QUINTA-FEIRA  14/09

Conferencista: Maritza Motero
Título: Entre a Psicologia e a Ciência 
Política: A Psicologia Política na Busca 
de Sentido
Horário: 11:30 horas 
Local: Auditório Sônia Viegas 

MARITZA MONTERO é professora do 
programa de pós graduação em psicologia da 
Universidad Central da Venezuela e uma das 
mais reconhecidas psicólogas sociais da 
América Latina, tendo publicado um vasto 
número de artigos científicos e livros sobre 
psicologia comunitária, psicologia política e 
social e participação social. Foi a primeira 
presidenta latino americana da International 
Society of Political

QUARTA-FEIRA  13/09

Conferencista: Lúcia Rabello de Castro
Título: Socialização Política e Juventude
Horário: 17:30 horas
Local: Auditório Sônia Viegas

LÚCIA RABELLO DE CASTRO é professora 
titular do Programa de Pós Graduação em 
Psicologia da UFRJ e coordenadora do Núcleo 
Interdisciplinar de Pesquisa e Intercâmbio para 
a Infância e Adolescência Contemporâneas. 
Pesquisadora do CNPq, tem pesquisado a 
temática da juventude e da participação 
política no Rio de Janeiro.
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MESAS REDONDAS

superação, a alteridade, a diversidade e a reconstrução da 
visão que tinham sobre as diferentes possibilidades de 
comunicação.
superação, a alteridade, a diversidade e a reconstrução da 
visão que tinham sobre as diferentes possibilidades de 
comunicação.

MESA II: SUBJETIVIDADE: DA 
POLISSEMIA DO CONCEITO À 
APLICAÇÃO POLÍTICA
Local: Auditório Bicalho
Horário: 13:00 às 15:00 horas

Essa mesa redonda tem como objetivo discutir o conceito 
de subjetividade a partir de três vertentes distintas: a 
psicanalítica, a sócio-histórica e a foucaultiana. Ao fazê-lo, 
nossa intenção não é comparar as abordagens para indicar 
uma definição mais adequada. Pretendemos ensaiar uma 
articulação da polissemia do conceito de subjetividade a 
partir de sua aplicação na intelegibilidade da complexidade 
política. O primeiro trabalho  Sujeito e Subjetividade  
revela a assunção do conceito subjetividade como objeto 
de estudo da psicologia brasileira refletindo um 
redimensionamento do lugar social desta profissão, de sua 
identidade: de uma profissão elitista para uma profissão 
comprometida com a sociedade brasileira. O segundo 
trabalho  Subjetividade, conhecimento e relação com o 
saber  pretende elucidar a complexidade da realidade 
psíquica que atravessa toda e qualquer produção de 
conhecimento científico, bem como a formação docente, 
como resistência à objetividade. O terceiro trabalho  
Saber-poder e processos de subjetivação na prática 
sindical  busca elucidar dispositivos de fabricação de 
subjetividades que definem uma identidade momentânea 
considerando os pontos nodais e as táticas políticas 
articuladas pela relação saber-poder e tendo como eixo 
analítico a categoria gênero.

SUJEITO E SUBJETIVIDADE
Lúcia Helena Garcia Bernardes
Este trabalho apresenta uma discussão do conceito  
subjetividade tomando como referência principal a grande 
visibilidade que ele ganhou na psicologia brasileira das 
duas últimas décadas. O estudo em causa toma como 
ponto  de  par t ida  a  segu in te  h ipó tese:  o  
redimensionamento do uso do conceito subjetividade, no 
campo das teorias e práticas psicológicas, é uma 
decorrência, tanto de fatores econômicos, sociais e 
culturais quanto de fatores intrínsecos à psicologia 
brasileira, em especial o caráter de profissão 
comprometida com o social, desenvolvido nas duas 
últimas décadas. Para investigar essa hipótese a 
pesquisadora procede a um estudo do conceito, partindo, 
inicialmente, da noção de sujeito. Essa noção é analisada 
de dois pontos de vista teóricos  a psicanálise e a sócio-
histórica  que produzem respectivamente, as noções de: 
sujeito do inconsciente e sujeito social. Subjetividade 
assim poderá ser entendida tanto no plano da virtualidade 
pscanalítica quanto da materialidade dialética. O texto 
apresenta, em seguida, uma análise dos determinantes 
econômicos sociais e culturais bem como do caráter de 
compromisso social, produzido pela  psicologia, ciência e 
profissão, no Brasil, nas duas últimas décadas. O estudo 
revela a assunção do conceito subjetividade como objeto 
de estudo da psicologia brasileira refletindo um 

TERÇA-FEIRA - 12/09

MESA I: EDUCAÇÃO FÍSICA: 
LINGUAGENS PARA UMA PERSPECTIVA 
CRÍTICA
Local: Sala 3030
Horário: 13:00 às 15:00 horas
Esta mesa tem como proposta discutir as possibilidades de 
diferentes linguagens na construção de uma prática 
pedagógica crítica em Educação Física. Propõem novos 
meios, novas linguagens e reafirma a importância da 
linguagem formal para uma formação crítica, que subsidia 
as ações humanas no mundo, favorecendo o 
reconhecimento e/ou desvelamento das relações de poder 
numa sociedade desigual.

CATEGORIAS MARXISTAS E O ENSINO DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA
Antônio Carlos Vaz
Neste artigo pretendo discutir a importância de certas 
categorias de análise da realidade, a partir do referencial 
marxiano e, em especial, da contribuição de Gramsci e 
Lukács, para uma educação que possibilite a tomada de 
consciência, por parte dos alunos, dos problemas que 
afligem o Ser Humano e a sua organização social. 
Categorias como dialética, contradição, ideologia, 
hegemonia, alienação, reificação entre outras, são 
elementos fundamentais para a apreensão da realidade 
em sua totalidade; aliás, outra categoria necessária para o 
desenvolvimento intelectual e político do cidadão. A 
inclusão destas categorias como conteúdo conceitual das 
aulas de Educação Física só são possíveis a partir da 
superação do paradigma da atividade física e saúde pelo 
da cultura corporal, que nos possibilita a compreensão das 
relações de poder presentes em todas as manifestações da 
cultura humana numa sociedade de classes.

A AÇÃO PEDAGÓGICA COM DIFERENTES 
LINGUAGENS
Laercio Schwantes Iorio
A linguagem tem sido objeto de estudo em muitas 
pesquisas na Filosofia, Psicologia, Sociologia, Pedagogia, 
História, Semiótica, Antropologia entre outras. Deste 
modo, pela sua natureza, é transdisciplinar e exige dos 
professores essa perspectiva em situação didática, o que 
amplia a necessidade de discussões que tratem das 
possibilidades de intervenção com diferentes maneiras de 
expressão lingüística. O objetivo deste trabalho é 
apresentar uma breve discussão a respeito das linguagens 
e as possibilidades de intervenção pedagógica nesta 
perspectiva sob três matrizes: a sonora, a visual e a verbal 
(a interseção destas traz o surgimento das linguagens 
híbridas  como a corporal e o cinema). Assim, 
apresentaremos dois relatos: o primeiro que trata da 
relação entre as linguagens sonora e corporal, através da 
música eletrônica e da dança; e o segundo relato que 
aproxima as linguagens sonora, visual e verbal, através da 
música eletrônica, da pintura e da escrita. Neste segundo 
caso temos a participação de um aluno com necessidades 
visuais (cegueira total sem memória visual) que desenhou 
e enxergou os desenhos feitos pelos colegas, através de 
pintura em relevo (tinta com diferentes texturas). Os 
resultados qualitativos desta proposta foram relatados 
após a vivência através do diálogo entre os participantes e 
alunos que assistiram o trabalho, além do registro escrito 
tratando da vivência realizada (registros verbais). Os 
alunos citaram como aspectos positivos: a auto-
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redimensionamento do lugar social desta profissão, de sua 
identidade  de uma profissão elitista para uma profissão 
comprometida com a sociedade brasileira.

SABER-PODER E PROCESSOS DE 
SUBJETIVAÇÃO NA PRÁTICA SINDICAL
Shirley Aparecida de Miranda
O texto apresentado emerge da pesquisa de doutorado em 
curso na qual investigo as configurações singulares que 
estruturam a relação com o saber, tendo como eixo 
analítico a categoria gênero. Analiso aqui a narrativa de 
duas dirigentes sindicais que ingressaram em momentos 
distintos  década de 1980 e de 1990  no Sindicato Único 
dos Trabalhadores em Educação  Sind-UTE. Tomando a 
instituição sindical como aparato pedagógico, interrogo as 
prescrições e discursos que atravessam essas narrativas, 
para elucidar dispositivos de fabricação de subjetividades. 
Para conduzir essa investigação lanço mão do conceito 
foucaultiano de “técnicas de si”. Interessa-me pensar a 
prática sindical como um campo normativo no qual se 
fabricam discursos que definem a verdade sobre o sujeito 
e se estabelecem práticas que regulam seu 
comportamento e mediam relações, sempre conflitivas, 
com os outros e com a própria interioridade. Gênero 
coloca-se como categoria útil de análise por sua inflexão 
epistemológica que interroga os dispositivos de poder que 
constituem as bases do saber legitimado.

SUBJETIVIDADE, CONHECIMENTO E 
RELAÇÃO COM O PODER
Margareth Diniz
A noção de subjetividade neste trabalho decorre da 
vertente psicanalítica que produz a noção de sujeito do 
inconsciente. As pesquisas hegemônicas ou reconhecidas 
pelos pares no interior do campo científico não têm 
destacado os aspectos subjetivos que atravessam a 
pesquisa, para além dos aspectos ideológicos. O mesmo se 
verifica no ensino e, especialmente na formação docente, 
onde se pretende que o conhecimento ensinado provoque 
alterações e mudanças de posição nos/as professores/as, 
desconsiderando outros elementos que interferem na 
aquisição de conhecimento para além dos aspectos 
cognitivos.  O presente trabalho pretende elucidar a 
complexidade da  realidade psíquica que atravessa toda e 
qualquer produção de conhecimento científico, bem como 
a formação docente, como resistência à objetividade. Na 
pesquisa identifiquei fantasias, resistências e traços 
identificatórios, tanto em minha própria trajetória quanto 
na trajetória dos sujeitos investigados.

MESA III: TRANSFORMAÇÕES DO 
MUNDO DO TRABALHO
Horário: 13:00  15:00 
Local: Auditório Azul

O propósito dessa mesa é tentar discutir o fenômeno da 
transformação do mundo do trabalho e algumas de suas 
repercussões para a psicologia. Os temas aqui tratados 
visam a uma compreensão distinta do envolvimento da 
psicologia, principalmente da psicologia do trabalho no 
âmbito dessas mudanças. Se durante boa parte do século 
XX os conflitos culturais e políticos estavam 
profundamente entrelaçados com as lutas nos locais do 
trabalho, tais concepções parecem estar sofrendo uma 
alteração. Resta-nos questionar se essa alteração se opera 

num nível de imposição dos modelos ideacionais 
produzidos pelo discurso neo-liberal, traduzidos num 
processo de naturalização da precarização ou se ela é a 
demanda de uma nova organização produtiva com a 
necessidade de construção de um  modelo de trabalhador 
e da conseqüente subjetividade a ele associado, distinta da 
produzida até então. O que unifica os textos aqui 
propostos é essa busca por um olhar diferenciado - de 
corte mais político - da psicologia social do trabalho, que 
reconheça na categoria trabalho um elemento 
fundamental de produção do sujeito, de forma que a 
discussão sobre a reestruturação da temporalidade 
laboral, a cidadania e a narrativa do sujeito através do 
trabalho, possam viabilizar concepções distintas das que 
tradicionalmente estão associadas a psicologia 
'organizacional' e limitam profundamente sua contribuição 
a uma discussão mais interdisciplinar do movimento de 
transformação profunda do trabalho.

TEMPORALIDADE E A NATURALIZAÇÃO DA 
PRECARIZAÇÃO 
Cássio Adriano Braz de Aquino
As transformações do mundo do trabalho têm trazido à 
tona uma série de discussões, dentre elas, a própria 
consideração do 'fim do trabalho'. Enfocados nesse 
movimento vimos empreendendo, ao longo dos últimos 
três anos, uma série de investigações sobre essa 
mudança, tendo como categoria de análise a 
temporalidade. O trabalho que será aqui exposto toma 
como referente básico a perspectiva da transformação da 
temporalidade laboral e a sua contribuição para o 
estabelecimento de um discurso de corte político que 
'naturaliza' o fenômeno da precarização. Partindo de uma 
leitura sobre as teorias dos tempos sociais, passando pela 
emergência de novas jornadas laborais e uma possível 
articulação da precarização e da flexibilização, tentamos 
refletir sobre a imposição de um discurso que vê como 
ultrapassada qualquer tentativa de resgate dos direitos e 
garantias associadas ao trabalho, numa superação 
absoluta da idéia de sociedade salarial de corte 
keynesiano. A opção pela temporalidade com categoria de 
análise ressalta ainda uma idéia que parece central na 
nossa reflexão, qual seja, a de tomar o tempo como 
referente essencial no percurso sócio-histórico vivido pelo 
trabalho.

PRECARIZAÇÃO X CIDADANIA: DESAFIOS 
PARA PSICOLOGIA DO TRABALHO
Ítalo Emanuel Pinheiro de Lima
A intenção de estudar a categoria cidadania em meio ao 
contexto atual do mundo do trabalho deve-se ao fato de 
que desde o surgimento das cidades, estas duas 
categorias tem caminhado juntas em uma constante 
intersessão. Sendo sempre influenciadas pelos contextos 
nas quais se apresentam. Com o surgimento do Estado-
Nação e a idéia de pleno emprego, a idéia de trabalho (aqui 
visto como emprego) passou a ser uma garantia de fazer-
se presente na sociedade de se identificar como membro 
ativo. O trabalhador empregado tinha do Estado o seu 
reconhecimento através de garantias e proteções; o 
sujeito era reconhecido socialmente por isso, via no seu 
trabalho a forma de se identificar com o outro. Com a crise 
no mundo laboral, caracterizada aqui na queda dos postos 
de trabalho, o trabalhador aparentemente tem uma maior 
dificuldade de perceber-se como parte da sociedade, pois 
perde as garantias de proteção do Estado, que por sua vez 
se afasta da esfera social. O processo de precarização 
parece constituir-se a pedra de salvamento para esse 
trabalhador em busca de emprego, que agora lhe passa 
este reconhecimento de uma forma falseada, sem 
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Garantias. Esse aparente falseamento faz com que o 
trabalhador, em busca de uma adaptação, se submeta a 
condições outras para ver-se reconhecido.  Nossa 
indagação é se com o processo de precarização a idéia de 
cidadania foi alterada ou se ela permanece moldada em 
valores pouco encontrados na Pós-modernidade 
caracterizada dela estética do consumo.

A NARRATIVA DO SI-MESMO ATRAVÉS DO 
TRABALHO 
Raquel Nascimento Coelho
A narrativa é uma das mais antigas formas de expressão 
do homem, sendo defendida por diversos autores como 
um meio estruturante desse ser. Tomando a narrativa 
como forma de significação e constituição psicológica, 
buscamos delimitar, dentro do campo emergente da 
Psicologia que toma a narrativa como centro de seus 
estudos, a formação do si-mesmo através dessa prática 
discursiva. Enquanto meio de formação do si-mesmo, a 
narrativa perpassa diversos átrios da vida do homem e um 
desses campos privilegiados de significação pessoal e 
social é o trabalho. Entretanto, durante o percurso 
histórico percebemos um esforço em alinhar o conceito de 
trabalho ao conceito de emprego, esforço esse perpassado 
por uma ideologia da seguridade do emprego, que é 
reflexo de um sistema social definido, o sistema industrial. 
Dentro desse contexto, percebemos que na 
contemporaneidade a categoria trabalho vem sofrendo 
severas reformulações sendo especulado o seu 
desaparecimento. Desta forma, buscamos discutir nesse 
texto as possibilidades da narrativa de si-mesmo através 
do trabalho em um tempo onde a própria centralidade do 
trabalho, e sua existências, estão em xeque.

A NARRATIVA DO SI-MESMO ATRAVÉS DO 
TRABALHO
Iratan Bezerra de Sabóia 
A narrativa é uma das mais antigas formas de expressão 
do homem, sendo defendida por diversos autores como 
um meio estruturante desse ser. Tomando a narrativa 
como forma de significação e constituição psicológica, 
buscamos delimitar, dentro do campo emergente da 
Psicologia que toma a narrativa como centro de seus 
estudos, a formação do si-mesmo através dessa prática 
discursiva. Enquanto meio de formação do si-mesmo, a 
narrativa perpassa diversos átrios da vida do homem e um 
desses campos privilegiados de significação pessoal e 
social é o trabalho. Entretanto, durante o percurso 
histórico percebemos um esforço em alinhar o conceito de 
trabalho ao conceito de emprego, esforço esse perpassado 
por uma ideologia da seguridade do emprego, que é 
reflexo de um sistema social definido, o sistema industrial. 
Dentro desse contexto, percebemos que na 
contemporaneidade a categoria trabalho vem sofrendo 
severas reformulações sendo especulado o seu 
desaparecimento. Desta forma, buscamos discutir nesse 
texto as possibilidades da narrativa de si-mesmo através 
do trabalho em um tempo onde a própria centralidade do 
trabalho, e sua existências, estão em xeque.

MESA IV: EXPERIÊNCIAS EM 
PARTICIPAÇÃO POPULAR
Horário: 13:00-15:00 
Local: Auditório Sônia Viegas

O Brasil vive, desde o início da década de 1980, um 
momento especial em sua história no que diz respeito à 
participação da sociedade civil nas decisões de questões 
relacionadas às políticas públicas. Os sujeitos se articulam 
a partir de temas variados, para lutar pela conquista ou 
garantia de direitos em diversas áreas e de diferentes 
formas. A proposta desta mesa é apresentar e discutir três 
experiências de participação da sociedade civil nas 
questões de interesse público, através de 3 diferentes 
formas de organização: uma legalmente institucionalizada 
através dos conselhos gestores de políticas públicas, outra 
através de uma forma de manifestação popular, via 
movimento social e a terceira em forma de articulação 
comunitária ou redes, através da experiência do grupo 
C.R.I.arte, do Aglomerado da Serra.

A PARTICIPAÇÃO DAS ONG’s NO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE BELO HORIZONTE

Márcia Mansur Saadallah
A abertura democrática ocorrida no Brasil no início da 
década de 1980 marca um momento de transição no 
sistema de proteção social brasileiro. As idéias de 
descentralização, municipalização e participação ganham 
força, além da ampliação de direitos sociais. A 
Constituição Federal de 1988 estabeleceu um novo 
modelo de gestão para as políticas públicas, na 
perspectiva de melhorar o desempenho institucional do 
governo e de se garantir a participação popular na 
formulação e controle das políticas públicas no Brasil. 
Este trabalho discute uma das inovações institucionais 
deste novo modelo: os conselhos gestores de políticas 
públicas, e, neste caso específico, o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 
Horizonte. Este órgão é formado pelas organizações da 
sociedade civil e pelo Estado, e passa a ser responsável 
pela formulação e controle das políticas públicas para a 
infância e adolescência. O Conselho foi estudado a partir 
da atuação e envolvimento das Organizações Não 
Governamentais neste órgão, buscando identificar os 
interesses, papéis e posicionamentos dos conselheiros. 
Buscou-se verificar ainda em que medida sua atuação 
está respaldada pelo conjunto das organizações da 
sociedade civil, e até que ponto o posicionamento dos 
conselheiros está pautado em uma perspectiva mais geral 
de política pública ou é motivado essencialmente por 
interesses particularistas. 

O MOVIMENTO GLBTT COMO PROMOTOR DE 
MUDANÇA SOCIAL
Dalcira Pereira Ferrão
Este relato aborda a experiência da construção do projeto 
de Monografia, “O Movimento GLBTT como Promotor de 
Mudança Social”, que tem por objetivo principal identificar 
se e compreender como a luta do Movimento GLBTT 
contribui para a promoção de mudança social. Com isso, 
pretende-se verificar as percepções em relação às 
mudanças sociais decorrentes da luta do Movimento 
GLBTT através da realização de grupos focais: um grupo 
de 8 a 10 pessoas envolvidas diretamente com o 
Movimento GLBTT, nas categorias homossexuais 
masculinos e femininos, e travestis, além de um grupo de 
8 a 10 estudantes universitários. Nos grupos focais serão 
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discutidos temas relacionados ao Movimento GLBTT e sua 
trajetória, além das possíveis mudanças que o mesmo 
gera na realidade social. Esta pesquisa, objetiva 
finalmente, para contribuir com o conhecimento da 
realidade social dos Movimentos Sociais, e em especial, 
do Movimento GLBTT.

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, JUVENTUDE E 
CULTURA: O CASO DO C.R.I.ARTE
Cláudia Mayorga
Neste trabalho apresentamos discussão acerca da 
participação política de jovens de grupos culturais do 
Aglomerado da Serra que compõem o C.R.I.ART  
Comunidade Reivindicando e Interagindo com a Arte, 
grupo que busca realizar a articulação e mobilização dos 
diversos agentes culturais presentes nesta comunidade. O 
objetivo deste trabalho consiste em discutir os aspectos 
políticos e psicossociais envolvidos na construção da 
missão do grupo, com ênfase nas noções de participação e 
identidade política. Através de acompanhamento do 
grupo, de observação-participante nas reuniões desse 
coletivo e participação em eventos culturais realizados 
pelo C.R.I.ARTE foi possível identificar alguns pontos de 
conflito entre os membros do mesmo e os elementos que 
possibilitarm a construção de uma missão política no 
campo da cultura. Destacamos que a idéia de participação 
e representação política foi sendo construída pelo 
C.R.I.ARTE através da relação deste coletivo com outros 
grupos culturais do Aglomerado o que possibilitou que este 
fosse identificado como coletivo representativo não 
somente da cultura mas também da juventude no 
Aglomerado da Serra. Junto a isso, foram identificados 
também elementos referentes às relação de gênero entre 
os participantes, que apontam para um participação 
coadjuvante das mulheres do coletivo nas discussões 
políticas do mesmo.

MESA V: VIOLÊNCIA, MEMÓRIA 
POLÍTICA, E DIREITOS HUMANOS
Horário: 15:00-17:00
Local: Sala 3030

Nessa mesa pretendemos tratar das diversas e complexas 
relações entre violência, direitos humanos e memória 
política. Trataremos aqui de três casos diferentes nos quais 
a memória política atuou como elemento de mobilização e 
de resistência. No primeiro caso, analisaremos como o 
regate e a construção da memória política foi e é 
importante para a transformação social da realidade vivida 
por gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais, para a 
emergência do movimento LGBT contemporâneo e para o 
enfrentamento da violência vivida por essa minoria e para 
o reconhecimento de seus direitos como sendo direitos 
humanos. O segundo caso trata, a partir de um estudo que 
realizado em três capitais brasileiras, da memória política 
da ditadura militar no Brasil. Procura-se mostrar como a 
repressão aparece na memória de lideranças que 
participam de movimentos sindicais, movimentos sociais 
ou organizações comunitárias e de estudantes 
universitários que, em sua grande maioria, não participam 
de movimentos ou organizações. Por fim, no terceiro caso, 
pretende-se compreender a herança de regimes de 
exceção, no que diz respeito à tensão entre memória e 
esquecimento, em democracias nascentes. Buscamos 
fazer uso da filosofia política, relacionando-a aos conceitos 
da psicanálise, com o fito de analisar os sujeitos e suas 
subjetividades na cena política contemporânea. Nos três 
casos as relações entre memória, violência, resistência e 
direitos humanos imbricadas e apontam para os processos 
de conscientização política decorrentes da rebelião contra 
sistemas de subordinação-dominação-exploraçaõ.

A MEMÓRIA POLÍTICA GERANDO NOVAS 
FORMAS DE AÇÃO POLÍTICA 
Alessandro Soares da Silva
A homossexualidade e o sujeito homossexual são 
invenções do século XIX. Antes da invenção da 
homossexualidade as relações amorosas entre pessoas do 
mesmo sexo eram sodomia. Na metade século XIX essa 
prática passava a definir um tipo especial de sujeito 
marcado e reconhecido sob a designação de homossexual, 
categorizado e nomeado como desvio da norma. Este novo 
sujeito viu-se forçado socialmente a viver em segredo, no 
subterrâneo, no esquecimento. Essa condição fez com que 
eles(as) vivessem abrindo mão da palavra que liberta e da 
memória públicizável. Abrir mão dessa memória publica, 
política, impede que eles(as) resistam à dominação-
exploração e conquistem seu espaço social. A experiência 
dolorosa da vida subterrânea faz com que uma memória 
reativa, negativa e dolorosa seja construída. Tal memória 
se reflete numa identidade coletiva que tende à adaptação 
às  normas  v igen tes  impos tas  pe la  l óg i ca  
heterodominante. Entretanto, as possibilidades de 
construção política individuais e coletivas produzem uma 
memória política que a permite atuar como um dado de 
transformação social para eles(as). As ações coletivas 
permitem a eles(as) rebelar-se contra os subterrâneos 
impostos, pois são um espaço propício para o resgate da 
memória política negada. Resgatá-la é um importante 
passo rumo à mobilização e à conscientização, rebelar-se 
contra permanecer nos subterrâneos é assumir-se como 
sujeito político ativo, é fazer-se ouvir, pois já não se pode 
mais negar-lhes a palavra que liberta. O movimento LGBT 
é uma possibilidade de resgate da memória negada, de 
retomada da palavra.
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MEMÓRIA POLÍTICA DA DITADURA MILITAR 
NO BRASIL: UMA FORMA DE RESISTÊNCIA À 
REPRESSÃO 
Soraia Ansara 
A partir de um estudo que realizado em três capitais 
brasileiras (Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo) sobre a 
memória política da ditadura militar no Brasil procuramos 
mostrar como a repressão aparece na memória de 
lideranças que participam de movimentos sindicais, 
movimentos sociais ou organizações comunitárias e de 
estudantes universitários que, em sua grande maioria, não 
participam de movimentos ou organizações. Tratando de 
descrever o que apareceu nos seus discursos, apontamos 
o que sabem sobre a ditadura militar e a repressão no 
Brasil, sobretudo o que ficou em suas memórias, 
destacando as representações e significados que essas 
gerações construíram sobre esse período. Pudemos 
perceber que existe uma memória construída pelos 
movimentos sociais que visivelmente irrompe do 
subterrâneo da história como uma memória de resistência 
que está alicerçada na efetiva participação política que se 
dá nos espaços de luta cotidiana. Para os entrevistados a 
participação política viabiliza o conhecimento do passado, 
ou seja, os espaços de participação política são um meio 
eficaz para conhecer criticamente o passado e resistir ao 
autoritarismo, à violência e à repressão.

MEMÓRIA, ESQUECIMENTO E LUTO: OS 
TRAUMAS DA DEMOCRACIA
Edson Luis de Almeida Teles
As catástrofes coletivas impostas por regimes de índole 
autoritária implicam esforços diários de resistência e 
(re)elaboração da memória com o objetivo de fornecer 
significados para a vida em sociedade. Pretendemos 
compreender a herança de regimes de exceção, relativa à 
tensão entre memória e esquecimento, em democracias 
nascentes. Buscamos utilizar da filosofia política, 
relacionando-a aos conceitos da psicanálise, com o fito de 
analisar os sujeitos e suas subjetividades na cena política 
contemporânea. A oposição entre a razão política 
pacificadora e as memórias doloridas obstruem a 
expressão pública da dor e reduzem a memória às 
emoções, acabando por construir um novo espaço social 
justamente sobre a negação do passado. O impedimento 
às expressões de dor no coletivo cria o ressentimento do 
sujeito reprimido com relação à sociedade, geralmente 
produzindo reações de ódio e vingança. Sob o auspício do 
rancor, o sujeito do ressentimento é tomado por uma 
memória intestina que o impele, ainda que a contragosto, 
a (re)experimentar o passado. Se durante a ditadura o 
embate político de resistência ocorreu por meios 
clandestinos, se privando da cena pública, hoje, a 
memória daqueles que sofreram com a repressão, que 
procuravam transformar o público, se vê reduzida à cena 
privada das lembranças dos sobreviventes, testemunhas e 
seus familiares. Diante da degeneração do diálogo e da 
convivência pública democrática, a publicidade dos 
traumas e ressentimentos, por meio das narrativas dos 
eventos passados, contribuir para a consumação do luto e 
o aprimoramento dos elos sociais.

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DE LIDERANÇAS 
FEMININAS
Betânia Diniz Gonçalves
Neste estudo pesquiso se a participação política em 
instâncias de decisão e em movimentos sociais interfere na 
construção de novas identidades entre mulheres. Cabe 
ressaltar que a produção teórica existente com relação ao 
tema da participação política de mulheres, muitas vezes, 
se limita ao registro da participação sufragista, havendo 

pouco interesse pela relação entre gênero e as diversas 
formas de participação política. Além disso, estes estudos 
contribuem para uma melhor compreensão do conceito de 
gênero como uma categoria relevante politicamente. Os 
conceitos teóricos utilizados nesta pesquisa se 
fundamentam na Psicologia Política e nos estudos 
psicossociais e a metodologia foi histórias de vida de 
dezenove mulheres que pertencem a três grupos distintos: 
o primeiro constituído por mulheres que têm uma atuação 
político-partidária; o segundo constituído por mulheres 
empresárias o terceiro grupo constituído por líderes 
comunitárias. Nestas diferentes instâncias de participação 
foi possível verificar as diversas identidades construídas a 
partir do compromisso sociopolítico destas mulheres, bem 
como a repercussão que esta participação engendra em 
suas vidas privada e pública.

MESA VI: O NÚCLEO DE PSICOLOGIA 
C O M U N I T Á R I A  ( N U C O M )  E  O  
DESENVOLVIMENTO DA PSICOLOGIA 
COMUNITÁRIA DO CEARÁ
Horário: 15:00 às 17:00
Local: Auditório Bicalho

Nesta mesa propomos apresentar a Psicologia 
Comunitária Cearense e a atuação do Núcleo de Psicologia 
Comunitária da Universidade Federal do Ceará (NUCOM). 
Iniciando por um panorama sobre a atual formação do 
psicólogo comunitário no Ceará e a importância do NUCOM 
nessa construção, partimos para um olhar mais 
aprofundado nos trabalhos realizados atualmente pelo 
núcleo, de modo a fornecer algumas impressões sobre o 
que caracteriza a Psicologia Comunitária Cearense como 
uma práxis específica. Os integrantes do NUCOM 
enriquecem sua formação através de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, garantindo um constante diálogo 
entre teoria, prática e compromisso social, vivenciado 
cotidianamente nas ações desenvolvidas nos campos de 
intervenção. A pesquisa “Cooperação Universitária: uma 
prática comunitária/libertadora a partir da Psicologia 
Comunitária” discute o conceito de extensão, para 
chegarmos a um conceito próprio, desenvolvido a partir 
das experiências do núcleo. A seguir apresentamos uma 
intervenção no interior do estado do Ceará, no município 
de Pentecoste, que nos permite algumas reflexões teóricas 
s o b r e  o  c o n c e i t o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
comunitário/intercomunitário, central no entendimento de 
nossa prática. Por fim, nos debruçamos mais 
profundamente sobre a intervenção através de uma 
experiência em uma comunidade urbana, o Sítio São João, 
de modo a compreender o método de análise e vivência da 
atividade comunitária e os processos de aprofundamento 
da consciência. O contato com os dois campos possibilita a 
percepção de uma intervenção psicológica implicada com 
as questões da realidade das comunidades e 
comprometida com a transformação social, compromisso 
que pauta todas as atividades do núcleo.

PSICOLOGIA COMUNITÁRIA E 
(TRANS)FORMAÇÃO ÉTICO-SOCIAL E 
ACADÊMICO PROFISSIONAL
Fábio Porto de Oliveira
A partir da leitura crítica das práticas hegemônicas em 
psicologia, desde a década de 70, e do compromisso social 
profundo com a libertação da América Latina, surge a 
Psicologia da Libertação, e em seu seio a Psicologia 
Comunitária Cearense. Seu horizonte é a transformação 
social com vistas à democracia amorosa e participativa, 
fundada na promoção da vida. Uma vez que tais princípios 
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concretizam-se em atuações dos psicólogos comunitários, 
percebe-se a relevância do processo de formação destes 
profissionais, oferecido primeiramente pela Universidade. 
No Ceará, o Núcleo de Psicologia Comunitária (NUCOM / 
UFC) constitui uma verdadeira escola em Psicologia 
Comunitária, cujo desenvolvimento entrelaça-se com a 
história do próprio NUCOM, que propicia aos graduandos 
uma formação integral, nas dimensões pessoal, 
acadêmica, profissional e sócio-política, favorecendo três 
grandes movimentos de integração. O primeiro é 
acadêmico, oferecendo experiências de fomento à 
docência, pesquisa e extensão, que são relidos de forma 
crítica e criativa, no cotidiano de ação-reflexão-diálogo-
ação. O segundo movimento é pedagógico, com um modelo 
de aprendizagem que envolve os aspectos reflexivos e 
vivenciais, sendo o grupo de “nuconianos” uma matriz 
crítico-afetiva de construção coletiva do conhecimento e de 
crescimento pessoal. O terceiro é sócio-político, 
aproximando a Universidade das comunidades, 
construindo novas perspectivas de extensão, que não se 
resumem à prestação de serviços por acadêmicos. Assim, a 
formação do psicólogo comunitário no NUCOM parte da 
transformação sócio-político-cultural-existencial de 
pessoas na direção do diálogo e afetividade social, da 
cidadania ativa, do vínculo histórico e solidário com as 
comunidades parceiras, cujas intervenções fundamentam-
se no eixo teoria-prática-compromisso social.

COOPERAÇÃO UNIVERSITÁRIA : UMA 
PRÁTICA COMUNITÁRIA/ LIBERTADORA A 
PARTIR DA PSICOLOGIA COMUNITÁRIA
Luisa Cela de Arruda Coelho
O presente trabalho tem como objetivo problematizar o 
conceito de Extensão Universitária e as propostas de 
intervenção, buscando contribuir para uma possível 
organização e sistematização das mesmas através da 
proposição de um novo modelo de Cooperação/ Extensão 
Universitária. Para tanto, partiu-se de um resgate histórico 
da extensão decorrente dos olhares dos teóricos na área e 
da participação dos pesquisadores em espaços onde se 
travasse o debate sobre o tema, além de um levantamento 
da experiência do Núcleo de Psicologia Comunitária 
(NUCOM / UFC) da Universidade Federal do Ceará, que há 
23 anos desenvolve atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Esta metodologia aprofunda a discussão em 
Psicologia Comunitária, mas também permite produzirmos 
um olhar crítico sobre extensão universitária, sobre os 
diversos tipos de práticas extensionistas e sobre o modelo 
de educação que estamos produzindo em nossa 
universidade, compreendendo que esta discussão é de 
responsabilidade de todos que atuam para a construção de 
um novo modelo de educação no Brasil. A proposta da 
utilização do termo “cooperação” em substituição a 
“extensão” vem contribuir para o estabelecimento de uma 
relação horizontal entre os atores, universidade e 
comunidade, onde todos são responsáveis pelas atividades 
de cooperação universitária, não havendo uma 
supervalorização do saber científico em detrimento do 
saber popular na construção de um saber útil. Defendemos 
que  esse encontro entre o saber popular e o saber 
cientifico gere o diálogo e a cooperação entre eles, 
tornando os indivíduos envolvidos sujeitos históricos, 
críticos e autônomos em seu processo de libertação e 
transformação da realidade.

REFLEXÕES ACERCA DE DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO NA ATUAÇÃO DO NUCOM NO 
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE
Carlos Eduardo Menezes Amaral
Esse trabalho visa discutir o conceito de desenvolvimento 
comunitário/intercomunitário, explicitando sua 
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pertinência dentro de uma práxis psicológica, no caso, da 
Psicologia Comunitária Cearense. O desenvolvimento 
comunitário traduz-se como um dos objetivos da 
Psicologia Comunitária, e conseqüentemente do Núcleo de 
Psicologia Comunitária (NUCOM / UFC). Desde 2005, o 
NUCOM vem desenvolvendo atividades de extensão no 
município de Pentecoste, localizado no interior do Ceará, 
com o intuito de colaborar com o desenvolvimento 
comunitário e intercomunitário da região. Esse programa, 
“Protagonismo juvenil e desenvolvimento local 
sustentável: uma proposta de cooperação entre a 
universidade e a comunidade”, tem sido realizado em 
parceria com o Programa de Educação em Células 
Cooperativas (PRECE) vinculado ao Instituto Coração de 
Estudante, com sede em Pentecoste. Assim, atuamos nas 
áreas de desenvolvimento local sustentável, planejamento 
participativo, educação cooperativa, esportes, publicações 
e jornalismo comunitário, atingindo uma média de 6.000 
pessoas. Pode-se perceber, através dessas diversas áreas 
de atuação, que o desenvolvimento ao qual a Psicologia 
Comunitária se refere não se resume a uma dimensão 
econômica, ou somente à social. No entendimento das 
relações dialéticas indivíduo-sociedade e indivíduo-
comunidade, apresentamos uma perspectiva de 
desenvolvimento comunitário que considera dimensões 
individuais e coletivas, objetivas e subjetivas, afetivas e 
cognitivas, compreendendo o homem um sujeito bio-
psico-social construído cultural e historicamente. Desse 
modo, trabalhamos com a co-construção do sujeito 
comunitário, através de processos de aprofundamento da 
consciência, de fortalecimento da identidade pessoal, 
coletiva e comunitária, assim como o resgate do valor 
pessoal e do poder pessoal, na direção da construção de 
uma sociedade mais justa.

COOPERAÇÃO UNIVERSITÁRIA NA 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SÍTIO 
SÃO JOÃO
Dayane Silva Rodrigues
O tema visa discutir a intervenção desenvolvida pelo 
Núcleo de Psicologia Comunitária junto à comunidade Sítio 
São João, situada em Fortaleza. Tal experiência teve como 
objetivo trabalhar o aprofundamento da consciência dos 
moradores a partir da apropriação da associação 
comunitária local como espaço de mobilização e 
participação. Tal atuação adotou a Psicologia Comunitária 
Cearense como orientadora ética, metodológica e teórica, 
por ser pautada na práxis libertadora e na co-construção 
de um sujeito responsável pela realidade histórico-social 
em que vive, sendo, por isso, capaz de transformá-la. O 
método utilizado foi a análise e vivência da atividade 
comunitária, que consiste na leitura dos sistemas de ações 
instrumentais e comunicativas próprios da atividade 
psíquica decorrente do modo de vida da comunidade, 
orientada para a construção dos indivíduos enquanto 
sujeitos do seu mundo e do seu lugar de moradia. Ao longo 
dessa atuação, o NUCOM co-construiu espaços de 
encontro, diálogo e vivência acerca da importância da 
associação comunitária para o Sítio São João, junto aos 
diretores, outros grupos populares e alguns moradores, 
problematizando as atividades que são atualmente 
desenvolvidas na comunidade pelos agentes internos ou 
externos, tais como ONG's e órgãos públicos, contribuindo 
para a tomada crítica de consciência, tanto dos moradores, 
quanto da equipe do NUCOM. O fim do trabalho deu-se 
pela desarticulação da diretoria da Associação, que 
representava um grupo parceiro indispensável para o 
prosseguimento da atuação, deixando algumas questões 
pertinentes à práxis da Psicologia Comunitária a serem 
refletidas, tais como: trabalho voluntário e solidário, 
mobilização e participação comunitária e conscientização.
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MESA VII: JUVENTUDE E POLÍTICA
Horário: 15:00  17:00
Local: Auditório Azul

As apresentações desta mesa buscam problematizar os 
sentidos do político e a participação política de jovens a 
partir de estudos sobre o movimento hip hop, movimento 
estudantil e de dados da pesquisa nacional coordenada 
pelo Ibase (RJ) e Instituto Pólis (SP).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NO
MOVIMENTO HIP HOP
Priscila Saemi Matsunaga 
A busca em compreender a participação de jovens no 
movimento hip hop tem interessado muitos 
pesquisadores. Nos estudos sobre o movimento 
destacam-se, principalmente, os elementos que o 
compõem (rap, break e grafite), bem como a manifestação 
e participação política destes jovens por meio dos 
elementos artísticos. Neste trabalho problematizamos a 
participação das mulheres neste universo, destacando 
suas trajetórias e seus objetivos a fim de compreendermos 
as identidades coletivas constituídas pelo movimento. 
Também problematizamos as percepções sobre a mulher e 
sobre o feminismo a partir dos dois grupos entrevistados.

SENTIDOS POLÍTICOS NAS AÇÕES 
COLETIVAS CONTEMPORÂNEAS
Telma Regina de Paula Souza
Pensando na política enquanto um pacto social 
(instituições políticas) e enquanto formas de ruptura com 
esse pacto (campo de litígios), buscou-se analisar formas 
de ruptura atuais e como a democracia formal anula os 
litígios com o discurso identitário. Neste sentido, os 
movimentos sociais forjados em singularidades de grupos 
sociais, constituem-se enquanto elementos que estão 
dispersos no campo da discursividade contemporânea que 
só assumem um sentido político-emancipatório quando 
podem ser articulados em torno de um “lugar comum”, 
sem perderem suas diferenças. No Movimento Hip-Hop, 
observa-se o reconhecimento de sentidos político-
includente e uma anulação dos sentidos políticos-
emancipatórios, visto que o “lugar comum” tem sido 
entendido como um lugar identificatório e não um campo 
de articulação discursiva para uma nova ordem social.

DOS CPCS AOS CUCAS: A EXPERIÊNCIA 
CULTURAL DO MOVIMENTO ESTUDANTIL
Marcos Ribeiro Mesquita
A cultura certamente tem sido nos últimos anos uma das 
dimensões privilegiadas pelo movimento estudantil no 
sentido de diversificar sua ação política e de atrair os 
estudantes  dispersos em seu cotidiano  para o campo da 
participação. A realização das Bienais de Arte e Cultura e 
dos Centros Universitários de Cultura e Arte (CUCA) 
organizados pela União Nacional dos Estudantes (UNE) são 
expressões desta tentativa de articular num só espaço, 
política e cultura. Neste trabalho, analisaremos esta 
experiência de intervenção cultural e política do 
movimento estudantil atual à luz de seu registro mais 
significativo nesta área, a realização dos Centros 
Populares de Cultura (CPCs) dos anos 60, 
contextualizando e indicando as diferenças e semelhanças 
que demarcam cada uma destas experiências

JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO: O QUE OS 
JOVENS TÊM A DIZER?
Geraldo Magela Pereira Leão
Este trabalho apresenta os resultados regionais da 
pesquisa nacional Juventude Brasileira e Democracia: 
participação, esferas e políticas públicas, coordenada pelo 
IBASE (RJ) e Instituto PÓLIS (SP) nos anos de 2004 e 2005 
em oito regiões metropolitanas do país. A pesquisa teve 
como objetivo de sondar as expectativas e o real 
envolvimento dos jovens nas esferas públicas e políticas, 
ampliando o debate sobre a participação cidadã perante a 
juventude brasileira, além de influenciar as políticas 
públicas de juventude nos níveis local, estadual e nacional, 
a partir das informações geradas. Em Belo Horizonte, a 
pesquisa foi coordenada pela equipe de professores do 
Observatório da Juventude da UFMG, sendo realizada em 
duas fases. A primeira teve caráter quantitativo, 
realizando uma amostragem probabilística em novembro 
de 2004, tendo como universo uma amostra de 1.000 
jovens na faixa etária entre 15 e 24 anos, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A segunda fase 
da pesquisa teve um caráter qualitativo, utilizando a 
metodologia Grupo de Diálogo, a qual é inspirada no 
Choise Work Dialogue Methodology, desenvolvida pelo 
Canadian Policy Research Networks (CPRN), sob o 
patrocínio financeiro do Internacional Development 
Research Center (IDRC). No Brasil esta metodologia foi 
adaptada a partir das reflexões da equipe nacional 
envolvida na pesquisa, introduzindo novos recursos 
metodológicos adequados à realidade nacional. Na região 
metropolitana de Belo Horizonte foram realizados cinco 
Grupos de Dialogo (GD) no Centro Cultural da UFMG, no 
período de abril a maio de 2005.

MESA VIII: ITINERÁRIOS DE FORMAÇÃO 
E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: ESCOLA, 
UNIVERSIDADE E TRABALHO.
Horário: 15:00 às 17:00
Local: Auditório Sônia Viegas

O debate debruça-se sobre a subjetividade em contextos 
de exclusão social nos quais as instâncias aqui apontadas 
servem de palco para o enfrentamento de lógicas díspares 
e complementares ora a apontar saídas para o 
encurralamento do sujeito em sua ação coletiva, ora a 
retomar posições de assujeitamento à ordem 
estabelecida. Subjetividade e formas de participação são 
as palavras chaves aqui assinaladas

PERTENÇAS IDENTITÁRIAS E SENTIDOS 
ATRIBUÍDOS À ESCOLA POR JOVENS 
ALUNOS
Paulo Henrique de Queiroz Nogueira
A minha pesquisa de doutorado tem como objeto as 
interações em sala de aula de alunos e alunas do terceiro 
ciclo do ensino fundamental e de como essas posições 
recíprocas estabelecidas face-a-face organizam a sala e 
dão sentido à inserção desses sujeitos no espaço escolar. O 
intuito, portanto, é compreender as redes que se criam e 
que expressam os pertencimentos juvenis dos alunos em 
situações de interação. Essas pertenças, inseridas em 
regime de cooperação ou  competição entre indivíduos, 
conformam a sua identidade discente em um 
imbricamento de variáveis favoráveis ou não à 
manutenção do Frame (enquadre) necessário a 
continuidades das aulas. São essas modulações que 
provocam a ruptura dos laços de solidariedades entre os 
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alunos e deles para com os professores fazendo aparecer o 
conflito aberto entre ambos. O dilema, portanto, da forma 
escolar é manter-se como coativa das subjetividades 
através das atribuições de papéis ao discente ou abrir-se a 
outras dinâmicas em que ser jovem é zoar em uma 
perspectiva de quebra no clima proposto pela docência. 
Para tanto se pesquisou, em uma escola de ensino 
fundamental da Rede Municipal de Ensino de Belo 
Horizonte, as turmas do último ano do ensino fundamental 
e que se encontravam, portanto, na iminência de deixar a 
escola. Eles foram escolhidos por, justamente, se verem 
frente às perspectivas de futuro abertas pelo término de 
um período de escolarização em que se torna possível 
avaliar o já transcorrido.

O CARÁTER EDUCATIVO DA PRODUÇÃO 
ASSOCIADA:  O APRENDIZADO DA 
AUTOGESTÃO.
José Eustáquio de Brito
No decorrer da década de 1990, observamos no Brasil e na 
América Latina a uma crescente precarização do mercado 
de trabalho.  Os indicadores freqüentemente arrolados 
para confirmar esse quadro são o aumento das taxas de 
desemprego em regiões metropolitanas e a incidência 
crescente de relações de trabalho pautadas pela 
informalidade.  No bojo da reestruturação capitalista em 
curso, identificamos a emergência de respostas criativas 
formuladas pelos trabalhadores à crise que se manifesta 
no mercado de trabalho.  A alternativa de constituição de 
cooperativas de produção tendo por base empresas 
aparentemente descartadas pelo processo de 
racionalização produtiva vem despertando a atenção de 
pesquisadores de várias áreas e apresenta questões 
instigantes para o movimento sindical brasileiro.  Esse 
artigo, inspirado em minha dissertação de mestrado, tem o 
objetivo de apresentar, num primeiro momento, a 
estratégia implementada pela Escola Sindical 7 de Outubro 
nas atividades de formação com trabalhadores vinculados 
a empreendimentos autogestionários na abordagem dos 
desafios da gestão.  Num segundo momento, com base 
nos resultados dessa pesquisa, buscamos refletir sobre o 
aprendizado da autogestão a partir da experiência de 
organização dos trabalhadores de uma cooperativa de 
produção do ramo metalúrgico situada na região 
metropolitana de Belo Horizonte.

CONEXÕES DE SABERES: TRAJETÓRIAS DE 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ORIGEM 
POPULAR
Shirley Aparecida Miranda
A democratização do acesso ao ensino superior e o 
fortalecimento da trajetória de estudantes de origem 
popular são desafios da universidade pública no Brasil que 
o Projeto Conexões de Saberes: diálogos entre a 
universidade e as comunidades populares desenvolvido 
pela SECAD/MEC tem a intenção de enfrentar. A 
Universidade Federal de Minas Gerais se incorporou ao 
projeto em 2005 e constituiu um grupo de vinte e cinco 
jovens de origem popular que se autodeclararam pretos ou 
pardos (negros e afrodescendentes). O trabalho de 
formação com esses jovens prevê sua atuação em 
atividades de investigação e interlocução com 
comunidades populares.A primeira proposta de formação 
com os foi a reflexão sobre sua identidade e a trajetória 
com a finalidade de identificar as dificuldades que os 
jovens negros e afrodescendentes de origem popular 
enfrentam e conferir visibilidade às estratégias que têm 
desenvolvido para superar as barreiras em sua inserção 
acadêmica. Nesse percurso nos defrontamos com 
experiências singulares reveladoras da persistência 

desses jovens para ingressar na universidade. Essa 
capacidade de ultrapassar a inexorabilidade das condições 
sociais e reinventar sua própria história é o objeto deste 
texto. Trata-se da análise dos relatos escritos produzidos 
por esses jovens para problematizar as condições de 
acesso e permanência na universidade e, principalmente, 
evidenciar a riqueza do “saber sobre a vida” que se 
expressa na voz desses sujeitos.
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dinâmica interna, relações com outros grupos e com o 
poder público. Buscar-se-á entender as maneiras de 
mobilização e a constituição da identidade coletiva e das 
lutas por reconhecimento emergentes a partir do processo 
associativo, bem como os efeitos individuais e sociais do 
movimento. A APS-BH tem formação, princípios e atuação 
diferenciados das associações agregadas à Rede Brasileira 
de Prostitutas. Por isso, não detém o estatuto de 
pertencimento a essa Rede, objetivo visado atualmente. É 
importante estudar esta associação que, apesar de não 
compor a Rede, tem valores em consonância com uma 
parte considerável das instituições relacionadas a 
prostitutas no país e mesmo com o senso comum. As 
mulheres que freqüentam a APS-BH discutem temas 
relacionados ao cotidiano da prostituição, especialmente a 
violência e a exploração a que estão sujeitas, as condições 
insalubres dos hotéis, o tráfico e consumo de drogas, o 
estigma e o preconceito. Nas reuniões é feita uma 
distribuição de preservativos, fator atrativo para muitas 
participantes. Pretende-se, assim, compreender em que 
medida a APS-BH configura-se como um espaço de 
representatividade das profissionais do sexo na luta por 
seus direitos.

DAVIDA: A CRIAÇÃO DA PROSTITUTA COMO 
SUJEITO POLÍTICO
Andreia Skackauskas Vaz de Mello
O trabalho em questão pretende analisar o papel da 
organização não-governamental Davida na construção das 
prostitutas como sujeito de direito político no cenário 
público brasileiro. Ao contrário da posição remanescente 
de algumas correntes feministas, e mesmo de algumas 
associações de prostitutas, de julgar as prostitutas como 
vítimas, não se pode ignorar o papel de sujeito político 
construído pelas próprias prostitutas através de seu 
discurso e de seu movimento. Pensar nas prostitutas como 
sujeito político é supor que a ONG Davida representa em 
seu discurso e em suas ações a vontade de um indivíduo de 
agir e ser reconhecido como ator, o qual não age em 
conformidade com o lugar que ocupa na organização 
social, mas que modifica o meio ambiente material e, 
sobretudo, social no qual está colocado, modificando as 
formas de decisão, as relações de dominação ou as 
orientações culturais. E como parte de um movimento 
contemporâneo, não lutam apenas por bens materiais ou 
para aumentar sua participação política no sistema, lutam 
por projetos simbólicos e culturais, por um significado e 
uma orientação diferentes de ação social. Desta forma, o 
trabalho analisa a ONG Davida, considerando sua história 
(que se confunde com a vida de sua fundadora, Gabriela 
Leite), idéias e valores orientadores, objetivos, atividades 
desenvolvidas, parceiros e conquistas no âmbito público.

MESA X:  PRÁXIS  POLÍTICA DA 
PSICOLOGIA COMUNITÁRIA NO CEARÁ
Horário: 15:00 às 17:00 
Local: Auditório Azul 

Esta mesa busca enfocar perspectivas de intervenção a 
partir da Psicologia Comunitária em políticas públicas e 
sociais no estado do Ceará. Neste intuito, abordaremos a 
problemática da inserção da Psicologia Comunitária na 
política pública de assistência social, destacando a 
proteção social básica e as possibilidades que lança para 
potencialização dos recursos comunitários de 
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MESA IX: O MOVIMENTO ORGANIZADO 
DE PROSTITUTAS NO BRASIL
Horário: 15:00-17:00
Local: Auditório Bicalho

Esta mesa objetiva debater sobre as formas de 
mobilização adotadas por profissionais do sexo na busca 
por seus direitos. Destarte, será apresentado um 
panorama da organização de tal categoria no Brasil, 
enfatizando seu caráter plural e difuso, identificado em 
duas vertentes  uma representada pela Rede Brasileira de 
Prostitutas e a outra representada por associações que 
não fazem parte dessa Rede. As duas vertentes serão 
apresentadas nos trabalhos a seguir, a primeira estará 
representada nos trabalhos sobre a Rede e sobre a ONG 
Davida, enquanto que a outra será apresentada no 
trabalho a respeito da ASP de Belo Horizonte.

A REDE BRASILEIRA DE PROSTITUTAS
Roberto Domingues
Historicamente recente, sobretudo se levarmos em 
consideração notícias acerca das práticas de sexo 
comercial que datam de tempos imemoriais, o Movimento 
Organizado de Prostitutas destaca-se na esfera pública e 
política brasileira seja por seu caráter transgressor frente a 
moral hegemônica, seja pela sua capacidade de agregar 
em uma única agenda temas diversos que tangenciam a 
universalidade de lutas populares sem, contudo, perder o 
foco de suas ações, interesses e prioridades. A 
organização deste segmento social se confunde com a 
história da Rede Brasileira de Prostitutas, fato que lhe 
oferece uma pretensa unidade, não obstante o seu caráter 
plural, em tese, marca comum de movimentos de base 
comunitária. Esta característica, atribuída à Rede lastreia-
se, em parte, nas articulações estratégicas estabelecidas e 
em sua coerência política, o que legitima seus 
posicionamentos e ações, garantindo-lhe poder de 
negociação e força argumentativa nos espaços de controle 
social nos quais atua. Catalisador de olhares e atenções, o 
Movimento Organizado de Prostitutas, em especial a Rede 
Brasileira de Prostitutas, consegue a um só tempo 
enfrentar os desafios ínsitos aos grupos marcados pelo 
estigma, inclusive aqueles relativos às lutas internas 
como, paradoxalmente, desconstruir as representações 
socialmente aceitas sobre prostituição, re-significando-a e 
impondo, de forma legítima, o seu reconhecimento como 
profissão e modo de ser-estar no mundo. Mesmo 
relativamente novo, o Movimento Organizado de 
Prostitutas se inscreve na história das lutas populares do 
Brasil reinventando, através de sua dinâmica e feição 
próprias, os meios de intervenção na realidade, 
transformando-a através da introdução de novos e 
insuspeitos sujeitos sociais. 

A ORGANIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO 
SEXO DE BELO HORIZONTE: ESPAÇO 
REPRESENTATIVO DE LUTA POR DIREITOS?
Letícia Cardoso Barreto
Júnia Penido Monteiro
Marco Aurélio Máximo Prado
Este trabalho objetiva discutir o movimento associativo de 
profissionais do sexo em Belo Horizonte a partir da análise 
da principal associação local, a Associação das 
Profissionais do Sexo de Belo Horizonte (APS-BH), 
considerando suas formas de ação, bandeiras de luta, 
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desenvolvimento pessoal e social. Trataremos também da 
atuação sobre o viés da Psicologia Comunitária nas 
estratégias de atenção básica em saúde, com foco na 
construção psicossocial da promoção da saúde. Por fim, 
abordaremos o trabalho da Psicologia Comunitária junto 
ao terceiro setor, sublinhando um redesenho tanto do 
papel da instituição como do profissional psicólogo na co-
construção do desenvolvimento pessoal e comunitário. A 
socialização de tais reflexões se dará apoiada em 
experiências desenvolvidas no Ceará sob o prisma da 
Psicologia Comunitária, bem como nos acúmulos teórico-
metodológics daí resultantes. E por fim, apontaremos 
alguns traços pertinentes à atuação da psicologia junto aos 
a s sen tamen to s  r u ra i s ,  imp re s c i nd í ve i s  ao  
desenvolvimento comunitário como referencial das 
políticas sociais de fortalecimento do campo. Com esse 
diálogo entre reflexões e intervenções, será 
problematizada a atuação sócio-política da psicologia 
hoje, especialmente diante do efusivo contexto das 
políticas públicas e sociais, com foco nas estratégias de 
promoção da saúde e de proteção/emancipação social. 

PSICOLOGIA COMUNITÁRIA E POLÍTICA DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
Fábio Porto de Oliveira
Nossas políticas públicas de desenvolvimento social 
passam por um importante momento de avanço, quanto a 
sua elaboração, sistematização e operacionalização. Aqui, 
ganha destaque a política pública de assistência social, 
cuja atual formatação reúne elementos essenciais à 
superação do modelo assistencial-paternalista que 
marcou inúmeros projetos e serviços oferecidos com vistas 
à implantação do “bem-estar social” no Brasil. Como 
resultado de lutas e conquistas acadêmico-profissionais e 
sociais, a assistência social compõe hoje a seguridade 
social brasileira, junto à saúde e à previdência social. 
Segundo a Política Nacional de Assistência Social (2004), a 
proteção social brasileira organiza-se em básica e especial, 
atuando na prevenção e enfrentamento dos efeitos da 
vulnerabilidade social, respectivamente. A proteção social 
básica traz uma perspectiva inovadora, propondo o 
fomento à autonomia dos sujeitos/usuários, ao 
protagonismo social, visando à potencialização dos 
vínculos e recursos familiares e comunitários, atenta à 
dinâmica comunitária na consolidação da cidadania 
efetiva, prevenindo quadros de vulnerabilidade social e 
fomentando a emancipação social. Ao mesmo tempo em 
que a psicologia está presente na execução e gestão dos 
serviços de proteção social básica, especialmente nos 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), não 
há um debate consistente e sistemático sobre o papel da 
psicologia na assistência social, tampouco sobre os 
aspectos teórico-metodológicos da atuação do psicólogo 
como trabalhador da assistência social. Diante desse 
contexto, trazemos a Psicologia Comunitária como uma 
perspectiva capaz de estabelecer um diálogo pertinente, 
crítico e propositivo acerca desta problemática, mediante a 
facilitação de processos sócio-psicológicos de 
forta lec imento da ident idade pessoal  e de 
desenvolvimento comunitário.

A PSICOLOGIA COMUNITÁRIA E 
INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL E POLÍTICA 
NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
SUS 
Léo Barbosa Nepomuceno
Este trabalho relata a experiência de inserção da Psicologia 
na Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
compondo os Núcleos de Atenção Integral à Saúde da 

Família (NAISF) no município de Sobral-Ceará. Nos NAISF, 
são desenvolvidos trabalhos interdisciplinares para dar 
suporte à Estratégica de Saúde da Família (ESF). O 
arcabouço teórico-metodológico da Psicologia 
Comunitária tem contribuído significativamente para o 
desenvolvimento de uma práxis sintonizada com os 
princípios democráticos do Sistema Único de Saúde(SUS), 
fortalecendo a atuação da Psicologia na perspectiva da 
prevenção e promoção da saúde e a intervenção sanitária 
no âmbito psicossocial-comunitário. Nesse contexto, nos 
orientamos pelo viés da conscientização, da 
autonomização dos sujeitos, do resgate da memória 
histórica e da potencialização das virtudes populares no 
âmbito das ações em saúde. A partir do Método de Análise 
e Vivência da Atividade Comunitária (Góis) buscamos 
desenvolver ações conjuntas e intersetoriais que possam 
mediar o fortalecimento dos laços comunitários, o 
aumento da participação social e política dentro do SUS, 
como: encontros de lideranças comunitárias; encontros de 
mostra das potencialidades dos bairros; e assessoria social 
a projetos sociais, conselho local de saúde, grupos 
comunitários e associações de moradores. Direcionamos 
nossa atuação para a mediação psicossocial do processo 
de construção dos sujeitos comunitários já que 
compreendemos o impacto deste sobre a saúde das 
coletividades. Ainda temos muito que avançar na 
consolidação dessas ações, já que estas se apresentam 
contra-hegemônicas ao modelo bio-médico tradicional, 
mas compreendemos a relevância política dessa práxis 
para a construção do SUS que queremos.

PSICOLOGIA COMUNITÁRIA E TERCEIRO 
SETOR: REFLEXÕES SOBRE 
POSSOBILIDADES
Flora Lima Chaves
Este trabalho visa a estabelecer um debate em torno da 
atuação em Psicologia Comunitária junto a instituições do 
chamado “terceiro setor”, a partir de experiências do 
Núcleo de Psicologia Comunitária (NUCOM / UFC). Para 
tanto, traçamos um histórico do surgimento do terceiro 
setor no Brasil, discutindo possíveis compreensões, 
destacando inclusive sua imprecisão conceitual. Em 
seguida, abordamos a premissa da ligação indissolúvel 
entre objetividade e subjetividade da Psicologia 
Comunitária, que postula que os processos de construção 
da subjetividade em direção à autonomia e à potenciação 
pessoal só são possíveis quando se dão integrados a 
iniciativas que objetivem a transformação social e a 
potenciação comunitária. Propõe, assim, uma atuação 
rumo ao fortalecimento do sujeito que se forja em função 
das relações estabelecidas na comunidade e da sua 
atividade consciente e criativa no lugar em que vive 
(sujeito comunitário), além do fortalecimento da própria 
comunidade. Isto implica numa ação de parceria dialógica 
entre instituição, agentes externos e moradores, no intuito 
de fortalecer a atividade comunitária e processos de 
conscientização, em que o sujeito complexifica cada vez 
mais suas apreciações acerca de si e do mundo, passando 
a se perceber como parte responsável pela realidade com a 
qual interage. Problematizamos, então, a relação entre 
Psicologia Comunitária e terceiro setor no contexto da 
realidade latino-americana e brasileira, apontando o 
fortalecimento comunitário e o estabelecimento das redes 
comunitárias como estratégias necessárias nos trabalhos 
em psicologia desenvolvidos nessas instituições. Como 
base a esta discussão, trazemos uma experiência do 
NUCOM junto a uma ONG de Fortaleza.
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DEBULHANDO UMA PROPOSTA DE 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO EM 
ASSENTAMENTOS RURAIS NAS CAMINHADAS 
DA PSICOLOGIA COMUNITÁRIA 
Jon Anderson Machado Cavalcante
Este trabalho é fruto de minha “poligrafia”, “Caçando o 
coletivo nas mangas do Chico Mendes: a complexa trama 
comunitária entre o individual e o coletivo”, realizada junto 
ao Assentamento Chico Mendes localizado em Icó-CE, e da 
“interferencialidade” entre a Psicologia Comunitária e a 
Psicologia Escolar e Educacional em meu estágio na escola 
do Assentamento Santa Bárbara, Caucaia-CE. Através do 
encontro do método reflexivo-vivencial da Psicologia 
Comunitária no Ceará com alguns fundamentos da 
Sociopoética, produzimos uma “poligrafia” acerca de uma 
temática relevante para o desenvolvimento dos 
assentamentos rurais, a relação entre o individual e o 
coletivo. Produtora de desafios na vida cotidiana, tal 
relação se dá na complexa construção da trama 
comunitária. Trama produzida na metamorfose diária dos 
moradores a se projetar na vida em comunidade. São 
projetos de vida coexistindo, com múltiplos modos de 
apropriação da dinâmica comunitária. O método da 
Psicologia Comunitária orienta-nos a afirmar a 
importância da experimentação da co-construção 
cotidiana de projetos de vida coletivos mais 
compartilhados como proposta de um desenvolvimento 
comunitário dos assentamentos. Assim, tais projetos 
surgem como atratores da multiplicidade de temas 
comunitários (educação e trabalho) e das possibilidades 
de articulação entre os moradores, no horizonte do 
desenvolvimento comunitário do assentamento. 
Seguimos, desse modo, afirmando a importância da co-
construção das atividades voltadas para o fortalecimento 
da integração escola-assentamento em um processo 
almejando cotidianizar a dialogicidade nas múltiplas 
interações escolares e comunitárias. Traçamos, então, 
passos relevantes para a assunção de uma atuação da 
Psicologia Comunitária junto aos assentamentos rurais, 
ad-mirados em seu florescer comunitário.

MESA XI: IDENTIDADES, RELIGIÃO, 
CONSUMO E CONSCIÊNCIA POLÍTICA NA 
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NOS 
MOVIMENTOS LGBTS
Horário: 15:00  17:00
Local: Auditório Sônia Viegas

Esta mesa pretende pensar alguns elementos presentes 
na construção dos movimentos LGBTs e, em particular, de 
uma cidadania ativa que expresse uma consciência política 
coletiva por parte de sujeitos que se reconhecem como 
atores políticos. Para tanto, parece-nos que seja mister 
pensar algumas questões que atuam na produção dessas 
identidades e consciências. É importante pensarmos como 
o mercado e o consumo impactam na produção de 
identidade (s) gay(s), pois mediante o consumo pode-se 
estabelecer padrões identitários homonormativos 
dominantes, de modo a se cristalizar a experiência 
homossexual da mesma maneira que a sociedade 
heteronormativa faz. Entretanto, o consumo também 
poderia servir como uma oportunidade de inclusão, 
apontando para este como um elemento que atua 
dialeticamente na produção identitária desses sujeitos e 

na dinâmica das relações de inclusão e exclusão. Em um 
estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro, procurou-se 
refletir como a cultura de consumo pode ser um meio para 
auxiliar a inclusão de indivíduos e grupos gays, antes não 
reconhecidos pela sociedade, ou uma maneira de reforçar 
a exclusão dos mesmos. A visibilidade é um outro 
elemento estratégico para a produção de identidades que 
possibilitem uma autonomia do sujeito, ou seja, uma 
possibilidade real de superação da injúria e da homofobia 
que discrimina e inferioriza a cada indivíduo. Assim, a 
visibilidade é um ponto estratégico importante para os 
movimentos LGBTs, pois implicam em assumir a cena 
pública até então reservada apenas aqueles e aquelas que 
possuíssem orientações heteronormativas. Visibilizar é 
resistir e enfrentar o dogma da heterossexualidade 
obrigatória.

CONSUMO GAY: UMA REFLEXÃO SOBRE O 
PAPEL DO CONSUMO NA CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE GAY
Bill Pereira
O consumo muitas vezes é utilizado como forma de 
identificação, distinção, exclusão ou emulação entre 
classes e grupos. Os consumidores gays tendem a utilizar 
os significados culturais do mundo dos produtos em 
estratégias de comunicação, encobrimento e reforço da 
identidade gay, a depender do espaço tempo em que se 
encontrem. Se numa parada GLBT (Gays, Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis e Transgêneros) os significados 
relacionados ao consumo podem ser utilizados de forma a 
reforçar a identidade gay perante à sociedade, em 
ambientes hostis, como o ambiente do trabalho, estes 
mesmos significados podem ser utilizados em estratégias 
de encobrimento desta identidade. Os resultados de um 
estudo realizado em 2005 com homens gays residentes na 
cidade do Rio de janeiro sugerem que estes interagem com 
produtos e marcas durante o rito de passagem da “saída do 
armário”, isto é, da construção da identidade gay; e que 
também utilizam os produtos em estratégia de negação, 
camuflagem e reforço dessa identidade. Atualmente a 
identidade parece ser mais uma função do consumo que o 
contrário, que era a visão tradicional, logo é por meio do 
uso de bens e serviços que nos formulamos enquanto 
identidades sociais e exigimos essas identidades. Sendo 
assim, o consumo parece ser o campo privilegiado da 
autonomia, do significado, da subjetividade, da 
privacidade e da liberdade.  No entanto, os significados 
sociais relacionados ao consumo podem ser objetos de 
manipulação dos grupos dominantes. A esfera do consumo 
pode ser uma esfera de manipulação ou liberdade, onde o 
consumidor pode ser soberano ou súdito. Pretende-se 
assim, refletir como a cultura de consumo pode ser um 
meio para auxiliar a inclusão de indivíduos e grupos gays, 
antes não reconhecidos pela sociedade, ou uma maneira 
de reforçar a exclusão dos mesmos. 

POLÍTICA E CIDADANIA: A CONSTRUÇÃO DE 
SUJEITOS POLÍTICOS NAS PARADAS DO 
ORGULHO LGBT DE LISBOA, MADRI E SÃO 
PAULO
Alessandro Soares da Silva
O presente trabalho é um estudo intercultural de 
abordagem psicopolítica sobre a construção da 
consciência política coletiva de homossexuais no Brasil, 
Espanha e Portugal a partir da participação na Parada do 
Orgulho LGBT de cada um destes países. A parada do 
Orgulho LGBT é um fenômeno de massa, uma estratégia 
psicopolítica de construção de uma cidadania ativa destes 
sujeitos. Assim, ela funciona como um instrumento de 
resgate da memória política de homossexuais e de 
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visibilizaçao frente a uma sociedade assimilacionista e 
heteronormativa avessa à diferença. O processo de 
construção deste estudo implicou na realização de 
trabalhos de campo nesses três países durante os anos de 
2003-2006 que resultaram em 44 entrevistas de 
militantes dos movimentos LGBTs e de homossexuais 
militantes em outros movimentos ou partidos políticos. 
Utilizamos a entrevista aberta como metodologia e um 
esquema de livre-associação de palavras com vistas a 
procurarmos compreender os processos sócio-históricos 
próprios de cada contexto nacional para então realizarmos 
o estudo intercultural propriamente dito. Os dados aqui 
tratados nos mostraram como a participação política 
medeia à construção do sujeito político e do sujeito 
coletivo. Portanto, elementos de festa e de protesto em 
moldes mais tradicionais se mesclam no processo de 
construção política dos próprios movimentos que atuam 
como um elemento questionador das estruturas 
estabelecidas aprioristicamente segundo os interesses dos 
grupos dominantes.

INTERAÇÕES ENTRE ESFERA CIVIL E IGREJA 
CATÓLICA ATRAVÉS DO DEBATE ACERCA DA 
HOMOSSEXUALIDADE
Marco Antônio Torres
A presente apresentação é parte da pesquisa que discute a 
relação entre padres homossexuais e Igreja Católica. Para 
isso fazemos uso de considerações da Teoria do Discurso 
elaborando uma reflexão sobre diferentes dimensões da 
moral e a contingência de certas verdades morais da Igreja 
Católica. Através dessa parece-nos que é pela moral que a 
Igreja Católica parece conseguir influenciar posturas 
individuais e perpassar grupos políticos, principalmente 
diante da recolonização da esfera civil pelos discursos 
religiosos. A moral sexual e os direitos políticos dos 
homossexuais em sido alvo constante da Igreja Católica. 
Ao mesmo outras articulações da moral sexual da esfera 
civil provocam evoluções na compreensão da 
homossexualidade entre padres homossexuais, nas 
elaborações teológicas e no cotidiano dos católicos. Assim 
o catolicismo elabora uma tolerância acompanhada de 
vigilância, com formas de evitar que homossexuais 
ingressem e/ou permaneçam nos seminários, tornando-se 
padres. Ao mesmo tempo outros setores acolhem jovens 
homossexuais nos seminários e padres homossexuais são 
aceitos no cotidiano das diversas comunidades católicas. A 
articulação de posições favoráveis aos homossexuais na 
esfera civil repercutem no interior da moral católica. Com 
isso aumenta-se a tensão entre discurso religioso e esfera 
civil, numa complexidade crescente das posições e 
articulações da moral nos territórios da catolicidade.

VISIBILIDADE E CIDADANIA: PARADA DO 
ORGULHO GLBT DE BELO HORIZONTE NA 
INTERFACE ENTRE A SOCIEDADE CIVIL E O 
PODER PÚBLICO
Frederico Viana
A partir de meados da década de noventa tem havido no 
Brasil uma multiplicação de eventos conhecidos como 
Paradas GLBTs (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 
Transgêneros). Estes eventos, realizados a partir da 
mobilização do que se convencionou chamar de 
Movimento GLBT, têm capturado a atenção da sociedade 
brasileira tanto pelo crescente número de participantes 
quanto por reivindicações que nos obrigam a repensar o 
campo político e a ampliação dos direitos sociais. Além 
disso, as Paradas, como evento estratégico da visibilidade 
homossexual, interpelam os mecanismos sociais e 
institucionais de inferiorização social e discriminação 

sofrida pela população homossexual na sociedade 
brasileira, transformando a condição de vida desta 
população em tema público de discussão, debate e 
reflexão para o Estado e para a Sociedade Civil. Neste 
sentido, a “Parada GLBT” tem se revelado uma importante 
ação coletiva de cunho político, enquanto instrumento de 
participação social e política de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 
Travestis e Transgêneros, na sociedade contemporânea. 
Isto ocorre por meio da visibilidade que se conquistou no 
espaço público e das questões que dela emergem como 
tematizações da própria sociedade brasileira. Pretende-se 
discutir, a partir de experiências de pesquisas realizadas 
junto aos representantes desse movimento em Belo 
Horizonte, as potencialidades e impotencialidades dessa 
visibilidade, na consolidação e construção de novos 
direitos sociais para o seguimento GLBT. Apontamos para a 
importância da implementação de políticas públicas 
específicas, o comprometimento do estado e a autonomia 
dos movimentos que emergem da sociedade civil 
organizada, buscando uma reconfiguração de uma 
cidadania GLBT mais plena.

MESA XII: PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DOS 
PSICÓLOGOS E SUAS ENTIDADES DE 
CLASSE
Horário: 15:00-17:00
Local: Sala 3030

A presente mesa busca problematizar o campo de 
pesquisa sobre participação política analisando diversos 
espaços de atuação à luz da psicologia política e suas 
relações com o campo de pesquisa em psicologia social, 
destacando as particularidades das instituições da 
psicologia.
Articularemos as discussões sobre de participação política 
nos âmbitos institucional e individual, porém partiremos 
do recorte de participação compulsória e participação 
voluntária como eixo de análise para o estudo das 
instituições da psicologia. Em seguida apresentaremos 
pesquisa que discute a participação política do psicólogo 
em suas entidades de 1969 a 1985, período da fundação 
dessas entidades em tempos do regime militar, até a 
redemocratização do país. Então debateremos a relação 
entre os Sindicados PSI e a categoria profissional dos 
psicólogos com as questões de identidade social e 
consciência política dos psicólogos como forma de 
compreender as relações entre o comportamento político e 
as ações desenvolvidas pelos psicólogos no movimento 
sindical e entidades de ensino, neste caso 
problematizaremos os espaços coletivos e instâncias 
coletivas de categorias profissionais a partir da saúde 
pública. 
Discutiremos ainda o contexto da criação de instituições 
como conselhos regionais e sindicato dos psicólogos e 
associações de ensino, frente as grandes mudanças na 
esfera da saúde pública em que se assiste mais a uma 
reprodução da atuação individualista com precária 
institucionalização dos profissionais quando não um 
agravamento crescente das condições de trabalho nos 
diferentes setores, especialmente com novas modalidades 
jurídicas que viabilizam a terceirização de serviços 
essenciais.

NOTAS PARA O ESTUDO DE PARTICIPAÇÃO 
POLITICA NA PSICOLOGIA
Salvador A. M. Sandoval
A Psicologia Política enquanto campo de pesquisa no Brasil 
tem ao longo dos anos se desenvolvido e conquistado 
espaço, tal realidade é constatada no curso da produção de 
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conhecimento nas estruturas vigentes de validação no 
sistema técnico/científico, seja a partir da constituição de 
núcleos em cursos de pós-graduação, a periodização de 
sua produção ou ainda sua institucionalização enquanto 
“entidade” da área de psicologia. Neste contexto, os 
modelos e estratégias de organização das entidades de 
psicologia permitem uma leitura de modalidades de 
participação política institucional, propomos o recorte de 
participação voluntária e participação compulsória, como 
organizadores de modalidades de participação que 
permitam um olhar crítico as diferentes redes de força e 
interesses na manutenção de organização da atuação 
profissional do psicólogo em uma perspectiva 
individualista e liberal. Por fim a proposição do modelo de 
consciência política (Sandoval, 2001) representa forte 
instrumental teórico no campo de pesquisa em Psicologia 
Política especialmente no contexto Brasileiro. As atuais 
configurações institucionais da psicologia, face ao quadro 
de participação nas entidades tornam urgentes 
modalidades e estratégias de organização profissional e 
política, com efetivas condições de atuação e mudança no 
quadro de forças institucionais e nos canais de 
oportunidades coletivas dos diferentes contextos 
institucionais e profissionais.

H I S T Ó R I A  E  PA RT I C I PA Ç Ã O  D O S  
PSICÓLOGOS EM SUAS ENTIDADES 
PROFISSIONAIS: O CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA - SP E O SINDICATO DOS 
PSICÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO
Domenico Uhng Hur
A participação política da base dos psicólogos em suas 
entidades representativas é baixa, se pensarmos o 
número de psicólogos que participam comparado ao 
número de psicólogos inscritos em seu Conselho Regional. 
Por que será que há uma baixa participação em sua 
entidade sindical e nas atividades da entidade que 
regulamenta a profissão? Essa questão da participação foi 
uma das grandes preocupações históricas das diferentes 
gestões que ocuparam tais entidades. Dessa forma o 
objetivo do nosso trabalho é discutir a questão da 
participação política do psicólogo em suas entidades no 
período de 1969 a 1985, período da fundação dessas 
entidades, em tempos do regime militar, até a 
redemocratização do país. Para tal investigação coletamos 
depoimentos de seis ex-participantes de diretorias dessas 
entidades (5 ex-presidentes e uma ex-tesoureira) e 
fizemos a análise documental de cerca de 800 atas do CRP 
e do Sindicato. Constatamos que desde o início houve uma 
baixa participação dos psicólogos nas atividades, em que 
este se interessava mais por questões relativas à atuação 
técnica e formação acadêmica do psicólogo ao invés de 
discussões trabalhistas, sindicais, de normatização da 
profissão e da política nacional. No fim dos anos 70, 
período em que os movimentos sociais ressurgem no 
Brasil, psicólogos da base organizam chapas de oposição, 
aumentando assim a participação da categoria; no 
entanto, no meio dos anos 80, após a efervescência 
política vivida nos momentos de redemocratização do país, 
notamos um esvaziamento da categoria e passa-se a ter 
predominância de eleições com chapas únicas para as 
entidades.

PARTICIPACAO POLITICA DOS PSICÓLOGOS 
NO MOVIMENTO SINDICAL
Karlyson de Castro Tavares
No debate acerca da participação política e ações 
desenvolvidas pelos psicólogos no movimento sindical 
pretendemos contribuir na construção de políticas de ação 
e ações políticas no movimento PSI.  A realização deste 

debate partiu de motivações baseadas na convivência 
cotidiana com as dificuldades e angústias vividas pelos 
companheiros do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais 
e Federação Nacional dos Psicólogos. Como diretor destas 
entidades desde 2001, ao longo destes anos pude 
constatar que o cenário apresentado em Minas Gerais se 
replicava em outros estados do Brasil: a pouca 
participação dos profissionais em psicologia nas ações dos 
sindicatos, o baixo índice de filiação, questionamentos 
sobre o papel do sindicato, suas ações e o 
desconhecimento da prática diária dos sindicatos 
apontando para um desconhecimento por parte dos 
profissionais em psicologia dos seus direitos e deveres 
frente ao sindicato e a pouca mobilização por parte da 
categoria.
A relação entre os Sindicados PSI e a categoria 
profissional dos psicólogos remete a questão da 
identidade social e consciência política dos psicólogos 
como forma de compreender as relações entre o 
comportamento político e as ações desenvolvidas pelos 
psicólogos no movimento sindical. Neste caminho 
tomaremos como instrumental de análise as teorias da 
identidade social de Henri Tajfel (1983), a teoria da 
identidade coletiva de Alberto Melucci (2001) e o modelo 
analítico de estudos da consciência política proposto por 
Salvador Sandoval (2001).
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QUINTA-FEIRA - 14/09

MESA XIII: PSICOLOGIA POLÍTICA E 
INSTITUIÇÕES MILITARES
Horário: 09:30 às 11:30
Local: Auditório Baesse

As Instituições Militares são as instituições mais antigas de 
qualquer  nação,  sua história confunde-se com a história 
do próprio Estado, especialmente no que se refere à 
política de Defesa e Segurança. Considerando o Estado 
como o maior regulador dos fenômenos psicossociais, o 
estudo das instituições militares possibilita o debate e a 
ampliação do conhecimento sobre as variáveis envolvidas 
na relação Estado - Sociedade,  nos aspectos simbólicos do 
poder e nas relações de poder que, entre outras, embasam 
os estudos na área de Psicologia Política. Apesar da 
importância política, constatamos uma grande escassez 
de estudos sobre as Instituições Militares na literatura da 
Psicologia brasileira, dessa forma, o   objetivo dessa 
mesa-redonda é debater as contribuições da Psicologia 
Social à análise das Instituições Militares. Primeiramente 
discutiremos o panorama dos estudos da Psicologia Social 
e Política sobre as Instituições Militares, passando pela 
escassez de pesquisas realizadas no Brasil à amplitude de 
estudos desenvolvidos no exterior, principalmente nos 
EUA. A seguir apresentamos uma interpretação sobre a 
dinâmica da formação da identidade militar em uma 
academia das Forças Armadas e sua relação com o 
processo de mudanças no cenário sócio-político nacional e 
na política de defesa nacional. Finalizaremos a exposição 
com a apresentação dos resultados da pesquisa realizada 
com policiais militares do Estado de São Paulo, focando nas  
relações internas da Corporação e na tensão polícia-
sociedade, tensão majoritariamente vivida no momento 
da abordagem policial ao jovem.

A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA POLÍTICA 
AO ESTUDO DAS INSTITUIÇÕES MILITARES
Salvador Sandoval
Os estudos da Psicologia Social sobre as instituições 
militares no Brasil praticamente são nulos. A Universidade 
brasileira, de certa forma, ainda carrega um grande 
preconceito sobre as forças armadas e policiais, devido ao 
envolvimento delas com a repressão no período do regime 
militar. Entretanto, são instituições centrais na 
constituição do território brasileiro e do Estado, sendo 
imprescindíveis para qualquer análise conjuntural do país 
que leve em consideração as relações de poder. Esse 
quadro é diferenciado nos Estados Unidos e na Inglaterra, 
que possuem uma série de estudos e pesquisas sobre tais 
instituições. Dessa forma a nossa exposição é dividida em 
três partes: A primeira é uma análise dos poucos estudos 
existentes no Brasil sobre os militares e a Polícia Militar, 
que em sua maioria são da Ciência Política e da Sociologia. 
A segunda é fazer um comparativo com a produção norte-
americana e inglesa, sendo que muitas de nossas 
pesquisas acabaram por ser influenciadas por essas 
produções. Na última parte discutiremos como esses 
estudos podem contribuir para a discussão da relação 
Estado/Sociedade, especificamente na questão das 
políticas  de segurança pública. Acreditamos que tal 
discussão é de suma importância, tendo em vista que a 
questão da segurança pública é uma das problemáticas 
mais emergentes das próximas gestões do Governo do 
País e do Estado de São Paulo.

FORMAÇÃO MILITAR E POLÍTICA DE DEFESA  
CONTRIBUIÇÕES DA PSI
Emília Emi Takahashi
No Brasil, a produção acadêmica sobre militares é extensa 
na área das ciências sociais e a maioria destes estudos 
tende a priorizar a análise do papel dos militares no cenário 
político nacional. No campo da psicologia, no entanto, são 
raros os trabalhos que tratam da instituição militar como 
um objeto de análise por si mesmo, ou que versam sobre a 
importância política da formação militar em nosso país. 
Qual é o papel das Forças Armadas em tempos de paz? 
Quais são as diretrizes da Política de Defesa que definem a 
formação do profissional militar? Com base nestas 
questões, consideramos a importância das instituições 
militares em termos das políticas públicas voltadas para a 
defesa e segurança nacional e privilegiamos o processo de 
formação da identidade militar, partindo de uma 
perspectiva institucional. A reflexão sobre os aspectos 
internos da instituição militar e as orientações políticas, 
traz à tona a necessidade de um debate em torno das 
políticas públicas desejadas pela sociedade civil com 
relação às Forças Armadas. Assim, enfocando os princípios 
e valores que orientam a conduta dos indivíduos nas 
instituições militares, e aqueles previstos na política de 
Defesa do país, o objetivo desta exposição é justamente 
trazer ao debate acadêmico a importância política das 
instituições militares no âmbito da Psicologia Política.

POLÍCIA MILITAR E SOCIEDADE: (IN) 
SEGURANÇA PÚBLICA E CONFLITO
Domenico Uhng Hur
Um dos maiores fatores ansiógenos para os sujeitos e 
coletivos é o grande sentimento de insegurança social. 
Todavia, a segurança é um dos direitos previstos na 
Constituição, porém, contraditoriamente, os próprios 
Aparelhos Repressivos do Estado responsáveis pela 
segurança pública, muitas vezes geram mais insegurança 
à população. Por exemplo, a população teme a violência 
empregada no serviço dos policiais militares e a mídia 
constantemente explora os episódios de abuso de 
autoridade da PM. Então, o objetivo do nosso trabalho é 
discutir a tensão polícia/sociedade a partir do momento 
problemático da abordagem. É ali que a população adquire 
maior contato com a Corporação e forma imagem negativa 
dos policiais. A polícia também estigmatiza a população, 
abordando freqüentemente com violência o jovem negro 
pobre, estereótipo do infrator. Nossa investigação se 
realizou a partir de pesquisa com questionários com 100 
policiais e 200 jovens. Nos questionários constatamos uma 
reclamação dos policiais sobre as condições de trabalho e a 
denúncia dos jovens de que os policiais maltratam e 
humilham o pobre. Verificamos que em ambos os lados há 
uma representação muito negativa do outro, na qual o 
jovem associa ao policial condutas violentas e autoritárias 
e o policial associa ao jovem atitudes desrespeitosas e 
suspeitas. Concluímos que o policial deposita o mal estar 
vivido no trabalho e sua ansiedade vivida na rua sobre os 
jovens pobres abordados com mais violência. Dessa 
forma, o jovem consolida o estereótipo de que o policial é 
inimigo, violento e corrupto e aumenta-se assim a 
distância entre os dois grupos.
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MESA XIV: PRÁXIS EM PSICOLOGIA E 
SAÚDE 

Horário: 09:30 às 11:30
Local: Auditório Azul

Os trabalhos que compõem essa mesa estão sintonizados 
com o tema da Saúde Comunitária. Constituem-se como 
expressão do esforço científico e político de busca e 
sistematização de compreensões do processo saúde-
doença-cuidado como historicamente construído e como 
indicador de uma ideologia vigente sobre o adoecer, sobre 
os doentes e sobre o saudável. Partem de uma 
compreensão ampla de Saúde como garantia do direito de 
desenvolvimento humano e social. Nessa perspectiva, 
potencializar pessoas, famílias, grupos e comunidade seria 
o caminho de promoção e proteção da saúde. E a 
Psicologia no setor saúde, precisa ativar um olhar mais 
pedagógico do que clínico  focar no potencial de 
desenvolvimento humano e transformação social, que não 
é apenas um processo técnico, mas envolve 
necessariamente a formação pedagógica dos sujeitos 
envolvidos. Pautando-se na não dissociação entre corpo e 
mente, indivíduo e sociedade, e clínica e política, os 
trabalhos tecem reflexões acerca da práxis em Psicologia 
Comunitária no campo saúde, pensando estratégias de 
cuidado que contribuam para a transformação social. O 
posicionamento ético político que dá força e 
direcionamento aos trabalhos é de que a psicologia e os 
psicólogos não podem ficar míopes para a realidade social 
em que os usuários dos serviços e sistemas de saúde estão 
inseridos, sob o perigo de desenvolvermos uma pratica 
ideológica de “psicologismo” dos problemas sociais e 
esconder as relações de opressão e exploração que estão 
na base dos problemas psicológicos e ou de saúde.

A  M O B I L I Z A Ç Ã O  E  A RT I C U L A Ç Ã O  
COMUNITÁRIA COMO ESTRATÉGIA POLÍTICA 
DE PROMOÇÃO DE SAÚDE
Léo Barbosa Nepomuceno 
Este trabalho relata aspectos da inserção da Psicologia na 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
compondo os Núcleos de Atenção Integral à Saúde da 
Família (NAISF) no município de Sobral-CE, especialmente 
o trabalho de Mobilização e Articulação de Grupos 
Comunitários no bairro de Terrenos Novos. Nos NAISF são 
desenvolvidos trabalhos interdisciplinares para dar 
suporte à Estratégia de Saúde da Família (ESF). Nessa 
perspectiva, iniciamos o trabalho no processo de 
“territorialização”, o que nos levou a conhecer 
problemáticas prevalentes e potencialidades da população 
do bairro, a história do lugar, lideranças comunitárias e 
projetos sociais existentes. Partindo de uma intervenção 
multiprofissional, contamos com o modelo teórico-
metodológico da Psicologia Comunitária como eixo 
orientador da práxis, principalmente em seus aspectos 
teóricos-vivenciais e compromisso com a mudança social. 
O objetivo da intervenção é contribuir na integração e 
articulação dos grupos comunitários existentes, buscando 
fortalecer as práticas de promoção da saúde e ampliar o 
poder de resolutividade da própria comunidade sobre os 
problemas de saúde vividos. Nessa caminhada, 
enfrentamos dificuldades como: a inconstância da 
participação das lideranças; dificuldade de conseguir a 
adesão de outros profissionais da ESF; a histórica 
hegemonia do saber técnico sobre o saber popular; e a 
pequena articulação com o Poder Público para pactuar 
ações intersetoriais. Um importante resultado desse 
trabalho foi a construção do Mapeamento da Rede Social 
do Bairro, que nos possibilita compreender um pouco da 

rica dinâmica comunitária e orientar nosso trabalho, bem 
como a aproximação dos grupos comunitários ampliando e 
fortalecendo os processos comunicativos e afetivos entre 
os partícipes.

PSICOLOGIA COMUNITÁRIA NOS CAMINHOS 
DO FÓRUM POPULAR DE SAÚDE MENTAL DO 
GRANDE JANGURUSSU 
Jon Anderson Machado Cavalcante
Buscamos, neste trabalho, tecer algumas articulações 
entre Psicologia Comunitária, o processo de produção do 
espaço urbano de Fortaleza e a temática da saúde 
comunitária, a partir do trabalho de assessoria psicossocial 
junto ao Fórum Popular de Saúde Mental do Grande 
Jangurussu, em 2004, pelo Núcleo de Psicologia 
Comunitária da Universidade Federal do Ceará (NUCOM). 
A partir desse contexto iremos problematizar a atuação 
junto à referida instância popular, contextualizando-se 
dentro da temática da Saúde Comunitária. Seguindo no 
referencial da práxis da Psicologia Comunitária, 
pretendemos contribuir para a articulação desses temas a 
partir de uma intervenção compromissada com a ad-
miração da saúde na vida cotidiana no referido bairro. Os 
instrumentais metodológicos e reflexões em torno da 
atuação em Psicologia Comunitária foram surgindo e se 
afirmando no decorrer do trabalho. Entre tais 
instrumentais destacamos a observação e ação-
participante no processo de articulação das comunidades 
envolvidas do Grande Jangurussu, os “encontros de 
quarteirão”, “encontros de saúde” e a luta reivindicatória 
por um Posto de Saúde. As reflexões nos situam para a 
reafirmação do objeto da Psicologia Comunitária: o 
processo do reflexo psíquico da vida em comunidade 
construindo e sendo construído no “drama-contexto” do 
Fórum. Além disso, podemos atentar para um processo 
singular de Luto Comunitário diante da saída de uma das 
lideranças participantes. Esse trabalho nos mostra, enfim, 
aspectos constitutivos de um processo de mobilização 
social, nascido da trama comunitária, e suas expressões 
psicossociais objetivadas em suas ações articuladas a 
partir desse tema-gerador: a saúde e a comunidade.

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA 
COMUNITÁRIA PARA A DISCUSSÃO ACERCA 
DA CULTURA DE TRATAMENTO DOS 
CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
(CAPS) 
Flora Lima Chaves
Este trabalho apresenta uma monografia que se interessa 
por discutir a cultura de tratamento dos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) a partir da ótica de usuários 
deste equipamento social. Foi realizada no CAPS de 
Canindé-Ceará. Teve como aporte teórico a Psicologia 
Comunitária Cearense (especialmente, a compreensão 
psicossocial da saúde, a Teoria da Identidade e as 
conceituações acerca da Mobilização Social e Participação 
Social), a Teoria Histórico-Cultural da Mente, a Pedagogia 
da Libertação e as diferentes concepções e práticas de 
saúde (em especial, os enfoques psicossocial e 
biomédico). Realizamos entrevistas orientadas com dois 
usuários do CAPS (um homem e uma mulher) portadores 
de transtorno mental. Efetuamos, para analisar os dados, 
a análise de conteúdo (análise temática). Como 
conclusões, apontamos avanços com relação ao modelo 
asilar: melhoria da qualidade de vida dos usuários, re-
significação da noção de si mesmo, fortalecimento do valor 
pessoal e do poder pessoal, re-organização dos vínculos 
familiares, percepção de melhoria do estado de saúde. 
A p r e s e n t a m o s  t a m b é m  d e s a f i o s ,  c o m o  a  
efetivação/aperfeiçoamento da interdisciplinaridade e da 
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intersetorialidade, a co-construção da autonomia do 
usuário e de relações mais horizontais entre gestores, 
profissionais, usuários, familiares e comunidade, bem 
como o desafio de atuar para além da reabilitação e do 
tratamento, na direção da promoção da saúde comunitária 
(potenciação de grupos comunitários, inclusão de para-
profissionais, fortalecimento da rede de apoio psicossocial, 
fomento da realização do controle social). Refletimos 
também sobre o papel social dos profissionais e da 
Universidade. 

ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA COMO 
ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO DA 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE
Ariane Brum de Carvalho
Este trabalho se propõe a compartilhar o que vem sendo 
realizado por profissionais do Sistema de Saúde do 
município de Sobral-CE, no fomento à mobilização 
comunitária do bairro Tamarindo. A participação social é 
um princípio e diretriz fundamental do SUS, garantido pela 
constituição e legislação complementar. No município de 
Sobral-CE as estratégias oficiais adotadas para 
concretização da participação social são a organização de 
Conselhos Locais de Saúde em alguns bairros e o Conselho 
Municipal de Saúde. O processo de participação social é 
necessário para o desenvolvimento social, auto-
sustentado e solidário. Um fator que dificulta a 
participação social é a burocratização destes espaços 
institucionalizados, ocasionando desinteresse dos 
moradores, tanto por desacreditar na efetividade das 
decisões, quanto pelo desconhecimento dos meandros 
desses processos participativos, o que impede o 
protagonismo da comunidade. Todavia, apesar da 
ineficácia da participação social idealizada por meio dos 
conselhos, são notórias as tentativas de pessoas que, em 
meio a situações precárias, realizam esforços para 
modificar sua vida e da coletividade. Deste modo, 
construíu-se uma articulação junto à Associação de 
Moradores do Bairro Tamarindo, visando promover a 
saúde comunitária através de uma ação de fortalecimento 
de sua organização. Nesse contexto, surgem novas práxis 
participativas potencializadoras dos sujeitos comunitários. 
Buscamos, através de princípios teórico-metodológicos da 
Psicologia Comunitária, resgatar o valor pessoal e poder 
pessoal, fortalecendo a identidade com o lugar que se 
mora, proporcionando Círculos de Encontro e Círculos de 
Cultura. Tem-se observado, ainda, a reflexão consciente 
da realidade local, primando-se pela decisão e ação 
coletiva de transformação do lugar.

MESA XV: AS EXPERIÊNCIAS DE 
MOBILIZAÇÃO POLÍTICA NO CAMPO: 
ARTICULAÇÃO IDENTITÁRIA E 
VISIBILIDADE PÚBLICA 
Horário: 09:30 às 11:30
Local: Sala 3030

A mesa propõe um debate sobre trabalhos que investigam 
questões rurais, seja em torno da experiência de grupos e 
movimentos sociais ou de formas de representação do 
rural na sociedade contemporânea. Pretende-se, ainda, 
apontar para uma análise do espaço político 
contemporâneo tanto a partir de experiências de 
articulação identitária entre grupos sociais como no 
âmbito da mídia que se constitui como um elemento de 
construção dos espaços públicos contemporaneos.

REINVENÇÃO DO POLÍTICO E RELAÇÕES DE 
GÊNERO EM MOVIMENTOS AUTÔNOMOS E 
MISTOS DE MULHERES TRABALHADORAS 
RURAIS
Manuela Sousa Magalhães 
A constituição e consolidação de movimentos de mulheres 
trabalhadoras rurais no Estado de Minas Gerais vêm 
ocorrendo desde meados da década de 1980 e, desde 
então, diversas esferas do cotidiano dos movimentos 
sociais rurais e a inserção pública e privada dessas 
mulheres são questionadas e reconfiguradas. Neste 
trabalho, partimos de uma problemática atual a estes 
movimentos e que diz respeito às diferenças e 
proximidades existentes entre movimentos mistos e 
autônomos de trabalhadoras rurais. Assim, buscamos 
compreender como as relações de gênero podem estar em 
consonância com a criação de novos espaços políticos e 
com a reconfiguração das lógicas de organização e 
participação dos movimentos  sociais rurais. As seguintes 
questões norteiam nossa análise: 1) Quais os elementos 
motivadores e constitutivos da iniciativa de organização e 
inserção de grupos específicos de mulheres enquanto 
movimentos autônomos, ou no interior de movimentos 
mistos, como alternativa de organização e luta? 2) Quais 
os significados das denominações 'movimentos 
autônomos' e 'movimentos mistos'? 3) Quais as 
implicações e especificidades dessa diferenciação na 
constituição das bandeiras de luta do movimento e na 
mobilização de recursos materiais e simbólicos? 4) Como 
se articula nesse processo dos movimentos mistos e 
autônomos a construção de identidades coletivas e em que 
medida favorecem a sua real autonomia e emancipação? A 
partir dessas questões problematizamos a diferenciação 
autônomo X misto para além de seus determinantes 
puramente econômicos, buscando apontar formas de 
participação social e de ações coletivas que esses grupos 
de mulheres estão engendrando na redefinição das 
relações de poder e nas suas formas materiais e simbólicos 
de reinventar o político.

MÍDIA E MOVIMENTOS SOCIAIS : UMA 
ANÁLISE A PARTIR DO MST E SUA 
REPRESENTAÇÃO NA REVISTA ISTOÉ 
Eduardo Raymundo de Lima Gonçalves
Este artigo decorre de pesquisa em curso no mestrado de 
Ciências Sociais da UFBA e visa investigar o conteúdo 
sócio-político-econômico e ideológico das representações 
sobre o MST, presentes nas matérias jornalísticas 
veiculadas pela revista semanal ISTOÉ. Assim, pesquiso o 
processo discursivo veiculado pela ISTOÉ a respeito do 
MST decompondo-o a partir de elementos que 
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identifiquem os seus múltiplos aspectos. Tenho como 
objetivo identificar a construção de imagem dos 
movimentos sociais realizada pala mídia escrita nacional, 
compreendendo os argumentos ideológicos presentes 
nesta construção. Os movimentos sociais contemporâneos 
apontam novas formas de luta por direitos sociais. O MST, 
um importante movimento social da América Latina, 
detém um lugar de destaque neste processo de luta. Na 
Sociologia contemporânea, o estudo sobre movimentos 
sociais e mídia tem permitido compreender os movimentos 
para além da sua dinâmica interna, pois, a interação 
destes com os meios de comunicação é fundamental para 
compreender tanto a consolidação quanto, até mesmo, o 
desaparecimento de tais movimentos sociais.O trabalho 
de pesquisa foi realizado junto à Biblioteca Central do 
Estado da Bahia, em Salvador, sendo analisado o universo 
total de matérias produzido pela revista ISTOÉ entre 
janeiro de 2001 e dezembro de 2002. Constata-se que 
material publicado pela Revista são objetos de pesquisas 
as mais diversas, contudo, na revisão bibliográfica feita 
para este projeto, não foi localizada nenhuma análise que 
compreendesse a representação de quaisquer 
movimentos sociais a partir deste Semanário. O período foi 
assim delimitado com o intuito de observar o 
desenvolvimento discursivo do Semanário a respeito do 
MST nos dois últimos anos do governo Fernando Henrique 
Cardoso (FHC). Na avaliação dos dados pesquisados, 
trabalho com a análise de conteúdo, definindo categorias 
básicas que são apresentadas no discurso da mídia e, 
inclusive, as técnicas de produção deste discurso: o 
discurso formal (sem autoria), o discurso identificado do 
jornalista; a atribuição ou não de voz aos sujeitos 
integrantes do movimento; os interlocutores preferenciais 
da mídia; os eventos noticiados (marchas, ocupações, 
assentamentos, declarações anteriores a grandes 
eventos, etc.).Apesar da Revista se autodenominar como 
a mais imparcial do seguimento, os resultados 
demonstram o contrário, assemelhando-se às demais 
mídias pesquisadas por diversos autores, ou seja, a 
imagem do MST veiculada pela ISTOÉ pode ser 
caracterizada como negativa, estereotipada, permeada 
por juízos de valor; um movimento social que, entre o 
grotesco e o bizarro, atua para além dos limites da lei e sob 
o apelo da violência. Assim como, constatei que a Revista 
não insere o MST num contexto mais amplo, com ausência 
de análise de questões conjunturais e estruturais. Note-se 
que a principal estratégia utilizada pela ISTOÉ é o silêncio.

M E S A  X V I :  M O V I M E N T O S  
HOMOSSEXUAIS: POSSIBILIDADES, 
IMPEDIMENTOS, ARTICULAÇÕES NA 
CONSTRUÇÃO DE SABERES
Horário: 09:30 às 11:30
Local: Auditório Bicalho

A mesa propõe um debate acerca de aspectos 
psicossociais e históricos da participação política dos 
homossexuais na sociedade contemporânea numa leitura 
ampliada de campo político, assim como, sobre a 
discussão de temáticas da diversidade sexual dentro do 
âmbito do Estado. Esta mesa é composta por 
representantes da academia, de movimentos sociais e do 
poder público, uma vez que se acredita que o 
compartilhamento de diferentes saberes é fundamental 
para a construção de um conhecimento mais aprofundado 
sobre a realidade social.  

JUVENTUDE E ATIVISMO GAY
Carlos Magno
(Presidente do CELLOS  Centro de Luta pela Livre 
Orientação Sexual - e Vice-Sudeste da ABGLT  Associação 
Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros)

O movimento GLBT brasileiro, nos últimos tempos, tem 
conseguido, entre os diferentes movimentos sociais, 
visibilidade, graças as inúmeras ações que têm realizado 
de norte a sul deste país, como as Parada do Orgulho GLB.  
Além  de possuir o título de maior parada do mundo, o 
Brasil tem também o maior número deste tipo de 
mobilização. São mais de 70 Paradas do Orgulho GLBT. 
Mesmo com muita visibilidade e conquista de espaço, a 
comunidade homossexual convive com um preconceito 
exacerbado, discriminação e violência que se manifestam 
em diversos espaços da sociedade e instituição. 
A família, Escola, local de trabalho, religião e meios de 
comunicação são estruturas que ainda são divulgadores de 
aversão e ódio a homossexuais. Esta realidade tem exigido 
dos grupos organizados uma atuação constante, cada vez 
mais construindo ações criativas e eficazes de combate a 
homofobia e a garantia dos direitos homossexuais. 
O CELLOS/MG - Centro de Luta pela Livre Orientação 
Sexual  de Minas  Gerais  tem aglutinado um número 
significativo de jovens homossexuais com a perspectiva de 
despertar o ativismo GLBT e construir  nesta comunidade o 
protagonismo social. Como espaço de militância, O 
CELLOS acredita que só com a mobilização sistemática, 
com a ação na base direta e com envolvimento de maiores 
números de ativistas é que a luta GLBT ficará mais forte e 
vitoriosa. Identificada como ONG de direitos humanos e 
com três frentes de ação: Direitos humanos,  saúde e 
educação, o CELLOS tem um trabalho primordial com a 
juventude gay em Belo Horizonte e com o sonho de torna-
se um espaço de formação a novos militantes GLBT.

AS INTERFACES DAS TEMÁTICAS 
DIVERSIDADE SEXUAL, VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR E DIREITOS 
HUMANOS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS 
SOCIAIS: UMA CONSTRUÇÃO NECESSÁRIA
Andréa Moreira Carmona
(Coordenadora de Direitos Humanos - Secretaria 
Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania/Prefeitua 
Municipal de Belo Horizonte)
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Será feita uma apresentação da política municipal de 
direitos humanos, dos seus princípios e diretrizes, tendo 
em vista a incorporação das temáticas diversidade sexual 
e violência doméstica e intrafamiliar no âmbito de suas 
atribuições (Lei 9.011/2005). Trata-se, desta forma, de ter 
os direitos humanos e a cidadania como uma área que 
perpassa todas as demais políticas sociais e voltada para 
todos os segmentos historicamente excluídos, pois, estas 
políticas independentemente de suas especificidades 
visam a promoção de eqüidade no acesso aos direitos 
fundamentais e a garantia dos direitos previstos nas 
diversas legislações. Destaca-se, entre esses segmentos, 
o público homossexual que, cotidianamente, sofre 
preconceito, discriminação e violência. Torna-se 
fundamental a assimilação, por parte de gestores e 
agentes públicos, das questões que perpassam o universo 
GLBT, buscando a erradicação de práticas estigmatizantes 
e violadoras dos  direitos humanos e a promoção, defesa e 
garantia da cidadania homossexual em Belo Horizonte.

MOVIMENTOS HOMOSSEXUAIS EM BELO 
HORIZONTE: HISTÓRIAS E PODER
Frederico Viana Machado
Desde meados da década de 60 se fortalece e adquire 
importância política, movimentos sociais organizados em 
torno da ampliação dos direitos sociais de GLBT's(Gays, 
Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros). Iniciado nos EUA, 
esse movimento passou por diversas fases em sua 
história, sofrendo grande influência de fatores históricos 
como a II Guerra Mundial, a contra cultura, a epidemia de 
AIDS, a globalização entre tantos outros. De um modo 
geral a globalização, em sua dimensão simbólica e 
estrutural, promoveu a relativização dos valores sociais 
necessária à internacionalização deste movimento, ao 
conectar atores de diversas partes do mundo. Essa 
interconexão não é neutra e se faz no âmbito das relações 
de poder que produzem os novos modos de colonização. 
No Brasil esse movimento eclodiu no final dos anos 70, e 
manifesta diferenças e semelhanças com a história de 
outros países. Partindo de dados coletados junto aos 
grupos que militam no Movimento GLBT na cidade de Belo 
Horizonte, pretendemos discutir aspectos da história 
desses grupos em um contexto que leve em conta os jogos 
de poder numa leitura ampliada de campo político.  
Confrontando nossos dados com a bibliografia da área 
pretendemos identificar aspectos comuns nesse 
desenvolvimento, buscando jogar alguma luz sobre as 
implicações políticas e os significados contidos nas práticas 
desses grupos frente ao contexto social e político, local, 
nacional e transnacional. Para empreendermos essa 
reconstrução histórica nos valemos de relatos orais, 
impressos de época, bem como de nossos apontamentos 
de diário de campo que produzimos em mais de 3 anos de 
relação com este movimento.

POSSIBILIDADES E IMPEDIMENTOS DA 
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO MOVIMENTO 
SOCIAL GLBT DE BELO HORIZONTE
Frederico Alves Costa
O trabalho tem como objetivo discutir a dinâmica da 
participação política dos homossexuais no movimento 
social GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros) 
de Belo Horizonte. Este trabalho aponta para vínculos 
variados e marcados por constantes conflitos e 
antagonismos entre o movimento social GLBT de Belo 
Horizonte, o Estado e outras organizações sociais, 
dificultando a delimitação de fronteiras políticas neste 
espaço sócio-político. Além disso, o trabalho enfatiza a 
consideração de aspectos psicossociais, estruturais e 

consideração de aspectos psicossociais, estruturais e 
conjunturais na reflexão sobre os impedimentos e as 
possibilidades da participação política dos homossexuais 
no movimento social GLBT belo-horizontino, 
demonstrando a complexidade desta análise. Através 
deste trabalho buscamos indicar: a necessidade de uma 
ampliação do campo político, articulando esfera pública e 
privada, politizando diferentes espaços da sociedade; 
demonstrar a presença marcante da homofobia na 
sociedade brasileira; contribuir para a promoção de uma 
sociedade mais justa e democrática, pautada na luta 
contrária a qualquer forma de exclusão. 
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PÔSTER A1: COGNIÇÃO E FORMULAÇÃO DE 
POLÍTICA EXTERNA: UM ESTUDO DE CASO

José Henrique Bortoluci

As Relações Internacionais não se referem apenas à 
política internacional, compreendendo esta como a inter-
relação entre os atores internacionais, mas também à 
política externa dos diversos estados que compõem o 
sistema. É no marco da Análise de Política Externa (APE) 
que se encontram os principais estudos, teóricos e 
empíricos, sobre a relação entre variáveis cognitivas e a 
formulação da política externa dos estados. Nesse marco 
teórico, o objetivo deste trabalho é analisar como as 
variáveis cognitivas (principalmente estilos de liderança e 
percepções sobre o objeto político em questão) dos 
principais indivíduos que fizeram parte da elite decisória 
interferiram nas ações da política norte-americana para o 
conflito árabe-israelense (1967 a 1982). Nossa análise 
incorpora os pressupostos da multicausalidade e da 
interação dinâmica entre agente e estrutura na formulação 
da política externa, por meio de um tratamento das 
variáveis cognitivas no enquadramento analítico proposto 
por Carlsnaes (1992, 2000). A principal conclusão do 
trabalho é que variáveis de outras naturezas (estruturais, 
societais e burocráticas) funcionaram como delimitadores 
do conjunto de alternativas à disposição da elite 
presidencial norte-americana, enquanto a definição das 
políticas foi realizada por um pequeno e variável grupo de 
indivíduos (elite presidencial) através de um processo 
decisório no qual foram determinantes as percepções e o 
estilo de liderança (variáveis cognitivas) de cada um dos 
membros dessa elite. Isso explicaria a razão das 
mudanças dessa política conforme se alteraram os 
principais formuladores.

PÔSTER A2: FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA 
EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS

Célia Carvalho Nahas

O fenômeno da Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
Adolescentes - ESCCA é tema que vem ganhando 
relevância na agenda da Política Pública brasileira, e do 
mundo de forma geral. No Brasil a violência sexual em sua 
faceta de ESSCA, considerada pela Organização 
Internacional do Trabalho  OIT,  a pior forma de exploração 
do trabalho infantil, vem sendo combatida pelo Programa 
de Ações Integradas e Referencias de Enfrentamento da 
Exploração Sexual Comercial Infanto-Juvenil no Território 
Brasileiro PAIR; numa ação conjunta entre organizações 
governamentais e não-governamentais, dentre elas os 
Conselhos de Direitos das Crianças e Adolescentes. Em 
Belo Horizonte o PAIR é coordenado pela Associação 
Municipal de Assistência Social  AMAS, e articula diversos 
parceiros no enfrentamento da ESCCA. As atividades do 

PAIR estão divididas em seis eixos (os mesmos eixos que 
estruturam o Plano Nacional de Enfrentamento): 
Protagonismo Infanto-Juvenil; Análise da Situação, 
Prevenção; Defesa e Responsabilização; Atendimento e 
Articulação e Mobilização. Este último visa sensibilizar a 
sociedade para a existência do fenômeno e  incentivar a 
denúncia como forma de participação social neste 
enfrentamento. O eixo de Protagonismo Infanto-Juvenil 
visa ampliar a participação dos jovens nas discussões e 
mobilizações quanto ao enfrentamento do fenômeno, vez 
que os jovens são público diretamente atingido pela 
ESCCA. 

PÔSTER A3: A PRESENçA EVANGéLICA NA 
CâMARA DOS DEPUTADOS

Marina Brito Pinheiro

O trabalho a ser apresentado tem como intuito principal 
entender a presença da bancada dita evangélica no 
contexto democrático do Brasil depois da constituinte de 
1988 em que se percebe uma forte presença destes na 
formulação da carta magna da nação. A mobilização 
destes evangélicos que há algum tempo eram 
considerados alheios aos processos políticos são 
permeadas por uma busca de moralidade típica de suas 
religiões e o presente estudo visa compreender como e em 
que questões eles se fixam com maior forca. O trabalho e 
pautado numa analise de dados referentes à participação 
dos deputados federais em votações e proposições de 
emendas. A Câmara dos deputados foi a instituição 
escolhida por experimentar um movimento maior e mais 
explícitos desses grupos políticos e onde eles são, 
portanto, mais atuantes.

PÔSTER A4: NOVAS PRáTICAS NO SUS: 
PORTARIA NO- 971, DE 03/05/ 2006

Maria Aparecida dos Santos

Este trabalho constituiu-se da reflexão sobre o advento da 
PORTARIA No- 971, DE 3 DE MAIO DE 2006 que aprova a 
Polít ica Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde e as 
possíveis repercussões nas atuais práticas dos Psicólogos. 
Tem o objetivo de obter uma visão do espaço que está 
sendo ocupado por estas práticas na saúde e chamar 
atenção para o papel político que a Psicologia prestará 
neste novo paradigma.

SESSÃO A

Quarta-feira  13/09
Horário: 13:00 às 15:00 horas
Local: Auditório Bicalho
Coordenadora: Maria Luiza Magalhães Nogueira
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PÔSTER A5: INFLUÊNCIA DO CURSO DE 
PSICOLOGIA NA ATUAÇÃO NO ENSINO 
VOLTADO PARA A CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA INDUSTRIAL

Alessandra Junho Gama

O CIPMOI - Curso Intensivo de Preparação de Mão-de-
Obra Industrial, é um Projeto de Extensão da UFMG que 
oferece um curso de qualificação profissional para 
soldadores, eletricistas, pedreiros e mestres-de-obra que 
atuam ou tenham experiência na área. Desde sua 
fundação, em 1957, vem contando com instrutores de 
diversas áreas como, por exemplo, engenharia (mecânica, 
civil, elétrica e de produção), psicologia, comunicação, 
pedagogia e letras. Este trabalho relata algumas 
atividades elaboradas por alunas de psicologia que 
atuaram como instrutoras da disciplina Comunicação e 
Relações Humanas no CIPMOI. Foram analisadas três 
apostilas elaboradas por instrutoras e por uma ex-
instrutora do CIPMOI. Dessas apostilas foram retiradas 
atividades que exemplificam a contribuição do 
conhecimento adquirido na graduação em psicologia para 
a atuação de estudantes como instrutoras na formação de 
trabalhadores no curso de qualificação profissional 
ofertado pelo CIPMOI. Relacionamos o material produzido 
com temas eestudados nas disciplinas Psicologia Social, 
Psicologia da Indústria e Psicologia Política.
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PÔSTER B1: (RE) AFIRMANDO A 
POLíTICA PARA AS MULHERES

Breno Henrique Ferreira Cypriano

Retomar uma década da história política brasileira não 
registra integralmente o que as mulheres, em movimentos 
ou individualmente, representaram e o tanto que tiveram 
que atuar neste cenário político. As primeiras, lutando, 
outras, negociando, mas enfim, todas reinventando aos 
poucos o espaço político, que marcado pelo caráter 
sexista, tradicionalista e excludente, colocou e ainda 
coloca entraves à participação ativa das mulheres. 
As poucas mulheres que conseguiram chegar ao poder, e 
nesse caso tomo como referência as deputadas federais, 
propuseram em 1995 a implantação de uma ação 
afirmativa, contemplada na lei nº 9.100, a lei das cotas, 
revogada na lei nº 9.504, de 1997  uma política de cotas 
femininas na composição dos partidos políticos e no 
registro de candidaturas. No entanto, contrariamente, ela 
não cumpriu sua finalidade principal, o acesso das 
mulheres aos cargos legislativos, já que não contemplou a 
cota de 30% das cadeiras na Câmara, nem ao menos nas 
listas partidárias de candidatos, seu objetivo principal. 
Pretendo, com isso, apontar que um aumento irrisório do 
número de cadeiras ocupadas por mulheres na Câmara 
dos Deputados está correlacionado às cotas, mas não de 
modo direto e causal.   
Além do mais, devo ressaltar porque as cotas são 
importantes, mesmo não tendo atingido o seu papel 
fundamental, mas que colaborou e colabora em novas 
atitudes femininas no cenário político.

PÔSTER B2: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
MULHERES: O PERFIL DAS ABRIGADAS

Carolina Marra Simões Coelho

Como resposta às reivindicações do movimento de 
mulheres pelo fim da violência de gênero, políticas 
públicas voltadas para mulheres vêm sendo implantadas 
em todo o Brasil. As principais instituições que compõe a 
rede de atenção a mulheres são as  delegacias de 
mulheres, os centros de referências e as casas abrigo. Este 
trabalho se propõe a analisar o perfil das mulheres 
abrigadas na Casa Abrigo Sempre Viva, da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte (MG) entre 2004 e 2006. A 
Casa Abrigo acolhe, em caráter emergencial e provisório, 
mulheres em situação de alto risco de morte devido à 
violência de gênero no âmbito intrafamiliar, bem como 
seus filhos e filhas. Analisaremos o perfil sócio-econômico 
dessas mulheres, sua rede de proteção e apoio, a história 
de violência a qual estão submetidas e, finalmente, as 
condições de abrigamento e de desligamento do serviço. O 
perfil dessas mulheres e sua rede de apoio serão 
pesquisados a partir das pastas de acompanhamento 

psicossocial e jurídico das abrigadas. Esta análise 
permitirá conhecer melhor o fenômeno da violência de 
gênero e propor atuações junto às mulheres e a seus 
filhos, além de dar subsídios para melhoria e consolidação 
de políticas voltadas para mulheres.

PÔSTER B3: RELAÇÃO ENTRE 
PROSTITUIÇÃO E TRABALHO NO BAIXO 
MERETRÍCIO DE BELO HORIZONTE

Vanessa Andrade de Barros/Érika 
Amanda Teixeira de Mendonça/ 
Cristiane Veloso Neves

O presente projeto situa-se na interface da Psicologia 
Social e do Trabalho e visa a análise da relação trabalho e 
prostituição a partir do conhecimento do cotidiano das 
profissionais do sexo de baixo meretrício em Belo 
Horizonte. Propõe-se compreender como a realidade 
objetiva da prostituição interfere na construção da 
subjetividade das mulheres envolvidas neste processo 
buscando para isso analisar a participação social destas 
nos movimentos associativos, no caso, a Associação das 
Profissionais de Sexo de Belo Horizonte; criada em 2003, a 
partir de ações do GAPA-MG(Grupo de Apoio e Prevenção à 
Aids). Embora a profissão prostituição tenha sido 
legalmente reconhecida e inserida no código brasileiro de 
ocupações, em 2002, tal categoria traz consigo 
depreciações impregnadas de aspectos relacionados à 
condutas e valores, o que ratifica a hipótese de que certas 
atividades são estigmatizadoras e excludentes, pois 
imprimem no sujeito uma série de características 
pejorativas, muitas vezes relacionadas a aspectos 
pessoais.  O método utilizado para executar tal objetivo é o 
recolhimento de História de vida, na perspectiva da 
Psicossociologia Clínica, buscando compreender o fato 
social em sua dimensão de totalidade, situado em uma 
interseção psico-social. São recolhidas histórias de vidas 
das profissionas do sexo que se interessarem e se 
propuserem a participar da pesquisa. Vislumbra-se deste 
modo a possibilidade de construir um saber a partir de uma 
vivência do sujeito, que embora traga aspectos 
individuais, reflete também o meio social em que o mesmo 
está inserido e suas possíveis tramas. Assim, é realizada 
uma passagem da história individual à história coletiva, 
permitindo um nível geral de análise. São feitas também 
entrevistas com as profissionais do sexo bem como visitas 
ao local de trabalho na qual são realizadas também 
entrevistas semi-estruturadas visando a obtenção de 
dados mais objetivos em relação aos hotéis e aos 
programas, sendo que todos estes aspectos são relatados 
em um diário de campo. É possível observar nas 
conclusões preliminares que há um discurso moralista que 
considera o meretrício como algo intrinsecamente ruim e 
depreciativo, e que o fato é algo compartilhado também 
pelas próprias prostitutas. A partir do contato com essa 
realidade constata-se a exploração e as péssimas 
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condições de trabalho, as constantes negociações com os 
clientes e com os donos de hotéis; que resultam muitas 
vezes em atos violentos e o preconceito sobre o qual tais 
mulheres estão submetidas. Tais averiguações, além de 
serem fontes de comprovações, impulsionam o trabalho 
em prol do exercício mais digno da prostituição. 

PÔSTER B4: CONSTRUÇÃO DE 
IDENTIDADE SOCIAL DA MULHER 
NEGRA NO BRASIL

Ana Cristina Miranda/ Denise Aparecida 

Oliveira Pimenta/ Fernanda dos Santos 

Januário/ Geise Pinheiro Pinto

A mulher negra sempre necessitou estar envolvida em 
lutas por melhores condições de existência e isto ocorreu 
de diversas maneiras, desde o período escravista na luta 
pela abolição até os dias de hoje através da articulação de 
organizações como o movimento de mulheres negras. 
Apesar de todo esse embate pelo exercício de sua 
cidadania, há muito a se fazer na busca de ganhos 
concretos para essa parcela da população. Esta ainda 
permanece em desvantagem se comparadas com outros 
grupos (homens brancos, mulheres brancas, homens 
negros), com menores salários, baixa escolaridade, etc., 
como demonstra os dados censos demográficos 
(IBGE/PNAD, 2000). Neste sentido, o objetivo deste 
trabalho é o de abordar a partir de uma perspectiva sócio-
histórica a situação da mulher negra retratando o seu 
percurso de luta pela sobrevivência, afirmação e 
resistência frente à discriminação e ao preconceito, 
destacando a construção de uma identidade social. O 
nosso foco são as questões de gênero e de etnia enquanto 
categorias de análise para se discutir os problemas que 
permeiam o ser mulher negra na sociedade brasileira. O 
interesse em estudar esse tema é devido à existência de 
poucas pesquisas no campo da psicologia que articulem 
sobre essas categorias. Portanto, apontamos à 
necessidade de estudos que tragam a questão da diferença 
e/ou diversidades étnica e de gênero, levantando 
questionamentos a respeito das várias formas de 
dominação e/ou opressão e também pistas e/ou possíveis 
caminhos no sentido de superação das desigualdades 
sociais e da exclusão vivida por esse grupo. Será realizada 
uma revisão de literatura a respeito dos temas envolvidos.

PÔSTER B5: PASSE LIVRE JÁ: OS 
SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO MOVIMENTO 
D O  P A S S E  L I V R E  P E L O S  S E U S  
PARTICIPANTES

Kátia Maheirie/Marcela de Andrade 
Gomes

Este estudo refere-se a um projeto de dissertação que está 
sendo elaborado junto ao Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Este projeto 
busca analisar as relações psicossociais dos participantes 
do Movimento “Passe Livre Já” em Florianópolis, 
considerando-o mediador na constituição dos sujeitos 

integrantes. Este movimento caracteriza-se por lutas 
reivindicatórias que buscam o acesso gratuito aos 
transportes coletivos pelos estudantes de todos os níveis. 
Atualmente configura-se enquanto um Movimento 
Nacional, tendo seu pioneirismo em Florianópolis, onde 
vem travando suas lutas desde 2000. Este projeto pauta-
se na concepção sócio-histórica de sujeito, 
compreendendo-o enquanto constituinte e constituído 
pelo contexto histórico-cultural em que vive. Neste 
sentido, pretende-se investigar os sentidos atribuídos ao 
Movimento do Passe Livre, analisando as formas de 
subjetivação e objetivação dos sujeitos envolvidos. 
Propõe-se analisar as relações estéticas voltadas para a 
criação de estratégias políticas e de que forma se 
relacionam na construção de sujeitos críticos do contexto 
em que estão inseridos. Para tanto, serão realizadas 
observações participantes nos encontros, nas reuniões e 
nas manifestações do movimento, assim como 
entrevistas, abertas com um roteiro norteador, com os 
sujeitos participantes do movimento. Será utilizada a 
análise de conteúdo temática dos discursos, a fim de 
investigar os significados veiculados e os sentidos 
produzidos em relação a esta participação política. Por 
meio desta pesquisa, busca-se contribuir com a produção 
de conhecimento científico da Psicologia Política, 
construindo uma maior visibilidade deste campo do saber, 
assim como tecer reflexões acerca das relações entre 
objetividade e subjetividade de sujeitos inseridos em 
movimentos sociais.
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PÔSTER C1: HOMOSSEXUALIDADE, 
RELIGIÃO E TOLERÂNCIA

Marco Antonio Torres

Nesse painel busca-se discutir a presença de discursos 
religiosos na arena social brasileira que influenciam 
posturas individuais e perpassam os grupos políticos, 
principalmente diante da recolonização da esfera civil 
pelos discursos religiosos. A reflexão procura especificar 
como o discurso da Igreja Católica acerca da 
homossexualidade tem se inserido nos debates políticos, 
principalmente através de três documentos recentes da 
hierarquia católica. Com isso se analisa a constituição de 
uma identidade coletiva anti-homossexual que tem se 
fortificado dentro da Igreja Católica. Por fim, o relato 
procura explicitar como uma determinada noção de 
tolerância religiosa aos homossexuais tem servido como 
recu r so  soc i a l  pa ra  a  desqua l i f i c a ção  da  
homossexualidade, desqualificação também promovida 
por setores da sociedade civil. A teoria do discurso 
proposta por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe é a 
ferramenta usada para elaborar as noções de hegemonia, 
discurso e articulação que são utilizados na análise. A 
discussão parte da dissertação de mestrado defendida em 
dezembro de 2005 pelo proponente do painel.

PÔSTER C2: JOVENS E SUA VISÃO SOBRE 
A HOMOSSEXUALIDADE NA UFMT

Ariane Marcia Candido de Oliveira

Vinculado ao Projeto de Educação da Juventude em Mato 
Grosso: Impasses e Perspectivas Político-Pedagógicas, 
desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Educação, Jovens e 
Democracia este estudo têm por objetivo investigar a visão 
de jovens estudantes da Universidade Federal de Mato 
Grosso, sobre a homossexualidade no meio juvenil, como 
é entendida e verificar se a vivência universitária pode 
contribuir ou não para uma abordagem tolerante da 
questão. A pesquisa situa-se na perspectiva da abordagem 
qualitativa, utilizando-se técnicas investigativas como: 
estudo bibliográfico e entrevistas semi-estruturadas 
realizadas com os alunos da UFMT. Para o desenvolvimento 
da pesquisa foram selecionados  oito sujeitos, sendo 
quatro das Ciências exatas e quatro das Ciências da Saúde 
nos cursos de Computação, Química, Educação Física e 
Nutrição. Estudos indicam que a homossexualidade é uma 
realidade da sociedade humana desde as sociedades mais 
primitivas até a contemporaneidade, verifica-se, que os 
Movimentos Sociais de afirmação homossexual estão 
propondo a localização da “questão homossexual” para o 
campo dos direitos humanos. Temos, por exemplo, o 
Movimento dos Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros 
- GLBT que propõe a livre orientação sexual como um 
direito inalienável de todo ser humano, seja homossexual, 

bissexual ou heterossexual. Para Lopes (2004), o século 
XX foi o século das mulheres, o século XXI poderá ser o 
período em que a homossexualidade se institucionalizará e 
se estabilizará socialmente, mas isto só acontecerá com a 
participação, com a troca produtiva e gratificante de todos.

PÔSTER C3: DIREITO  À SAÚDE EM 
COMUNIDADES RURAIS PANTANEIRAS

Ariane Marcia Candido de Oliveira

Com o objetivo de mapear as necessidades de saúde e em 
especial o acesso aos serviços de Saude, tomado como 
direito universal, para uma comunidade rural no entorno 
de uma RPPN  no Pantanal matogrossense, município de 
Barão de Melgaço  MT, Distrito de São Pedro de Joselandia, 
com cerca de 2.000 moradores, realizou-se uma pesquisa 
no local, através de observação, entrevistas com a 
comunidade e depoimentos. O estudo foi realizado no 
distrito rural de Joselândia, Município de Barão do Melgaço, 
que está localizado ao sul da Reserva Particular do 
Patrimônio Natural do Serviço Social do Comércio - RPPN 
SESC Pantanal, com a qual faz divisa e engloba  4 (quatro) 
localidades: São Pedro, Retiro São Bento, Lagoa do 
Algodão e Pimenteira. A população do Distrito, acordo com 
Censo de 2.000 do IBGE, foi contabilizada em 2.483 
habitantes, residentes em 592 domicílios. Localiza-se 
entre dois grandes Rios: o São Lourenço e o Rio Cuiabá, 
dentro da área fitogeográfica do Pantanal. No entanto, o 
mito moderno da natureza intocada e da vida nas cidades 
violentas e poluídas faz-nos esquecer do embate tão 
primário das dificuldades da vida humana em ambientes 
naturais, onde a sobrevivência depende de "domar a 
terra", plantar os frutos necessários à subsistência, 
desenvolver mecanismos de moradia, circulação e 
alimentação, relações sociais e culturais e, portanto, 
satisfazer as necessidades básicas do ser humano. A 
dinâmica da vida de populações rurais no interior do 
pantanal mato-grossense é o objeto desse estudo.

PÔSTER C4: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
HOMENS: A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO 
DESTES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Adriano Beiras/ Graziela Tagliamento/ 
Maria Juracy Filgueiras Toneli/ Rita de 
Cássia Flores Muller/ Suzana Almeida 
Araújo

Com esta comunicação busca-se apresentar um projeto 
implantado em três capitais brasileiras (São Paulo, Recife e 
Florianópolis), cujo objetivo é o de promover a inserção 
dos homens nos programas de saúde reprodutiva/saúde 
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integral de um hospital de referência em cada uma destas 
capitais. Será apresentada a experiência de Florianópolis, 
a partir dos grupos focais realizados com usuários dos 
serviços de saúde e entrevistas com os profissionais de 
saúde. O projeto é financiado pelo Ministério da Saúde e 
refere-se à capacitação de profissionais, elaboração de 
estratégias de comunicação embasadas em pesquisa-
diagnóstico e avaliação. Pretende-se que essa experiência 
possa servir de modelo para outras experiências 
congêneres e para o próprio Ministério da Saúde/ Área da 
Saúde da Mulher através da sistematização desta iniciativa 
em um dossiê e da articulação política junto ao Ministério, 
o UNFPA e ao movimento de mulheres e de juventude, de 
forma que a inserção dos homens em programas de saúde 
tenha na experiência do presente projeto uma 
contribuição importante na construção de políticas de 
gênero. Este objetivo está em consonância com tratados 
internacionais em direitos humanos, dos quais o Brasil é 
signatário, e a atual plataforma feminista brasileira, pois 
busca contribuir para implementação de políticas públicas 
que visem envolver os homens em questões relativas à 
sexualidade e reprodução, a fim de garantir e ampliar o 
exercício dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e 
de homens.

PÔSTER C5: ONG/AIDS E A SUPERACAO 
DO ESTIGMA

Carlos Roberto de Castro e Silva

Este estudo investigou o processo de politização da dor e 
da indignação de agentes comunitários que convivem com 
o HIV/aids. Foram analisados documentos históricos, 
entrevistas em profundidade e questionários respondidos 
por agentes comunitários de uma Organização não 
governamental (ONG-Br) situada na grande São Paulo.  A 
participação em uma ONG, onde bons encontros são 
estimulados, podem ajudar pessoas afetadas pela 
epidemia da aids a extrapolar esta vivência individualista e 
estigmatizadora com o HIV/aids, muitas vezes geradora de 
sentimentos de vergonha, humilhação, culpa e isolamento 
social, para o âmbito da vivência solidária/coletiva, 
contribuindo para o fortalecimento dos agentes 
comunitários, não apenas como portadores de direitos, 
mas como sujeitos de direitos. Isto na medida em que a 
ONG compreenda a participação politica como modos 
difrenciados dos agentes lidarem com questões pessoais-
afetivas desencadeadas pela vivencia com o HIV-AIDS, 
especialmente o estigma e discriminação social.

PÔSTER C6: PATERNIDADE DE HOMENS 
HOMOSSEXUAIS

André Geraldo Ribeiro Diniz / Claudia 
Andréa Mayorga Borges

Os arranjos familiares, atualmente, são os mais diversos 
possíveis. A tríade familiar burguesa que organizou 
hegemonicamente a família moderna tem sofrido várias 
transformações, alterando suas perspectivas na dimensão 
parental, nas identidades sexuais, nas relações de gênero, 
etc. As relações homoeróticas mantiveram-se fora dessa 
organização durante muito tempo e vêm penetrando no 
cenário familiar de forma gradativa. A heterossexualidade, 
enquanto identidade estruturadora da família passa, nas 
últimas décadas, por uma série de reformulações, abrindo 
espaço para a inserção de novas experiências e diferentes 

espaço para a inserção de novas experiências e diferentes 
arranjos identitários. Pretende-se apresentar uma 
pesquisa realizada com homens que se autodefinem como 
homo/bissexuais e que tenham filhos (biológicos ou não) 
residentes no território nacional. Tal pesquisa objetiva 
conhecer os fatores psicossociais que influenciam a 
construção da identidade paterna nesses homens. Optou-
se pela aplicação de questionários com o objetivo de 
delimitar o perfil do público estudado e, posteriomente, a 
realização de grupos focais. Tal pesquisa norteia-se pelo 
aporte teórico da Psicologia Social Crítica, numa 
perspectiva psicossocial da realidade. Conceitos como 
paternidade, sexualidade, gênero e identidade são 
tomados como categorias de análise, sendo vistos como 
elementos de construção sócio-histórica. Durante a coleta 
de dados, percebe-se um apontamento para a 
reformulação do conceito de identidade sexual no 
cotidiano social, já que a realidade pesquisada  apresenta 
flexibilidade e versatilidade quanto à vivência e 
mmanifestação da sexualidade.
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PÔSTER D1: A PARTICIPAÇÃO DE 
JOVENS CARIOCAS EM MOVIMENTOS 
ESTUDANTIS: O SENTIDO DA AÇÃO 
POLÍTICA

Daniela dos Prazeres Assis/ Marta 
Xavier Fadrique/ Priscila Bogéa/ Rita 
Isadora Pessoa Soares de Lima / Lucia 
Rabello de Castro

Atualmente percebemos a descrença da juventude em 
relação ao contexto político nacional. Entretanto existe 
ainda jovens que se dedicam a alguma participação 
política em diversos tipos de movimentos sociais. A partir 
desta questão, vem sendo desenvolvido um projeto de 
pesquisa no NIPIAC / UFRJ com a finalidade de investigar 
como está se dando a subjetivação e participação política 
na infância e na juventude na atualidade. Como parte 
deste projeto, o presente trabalho objetiva compreender 
como a participação engajada dos jovens cariocas se 
constitui em ação política. Ação aqui é entendida como 
processo de constituição dos sujeitos nas relações sociais; 
possibilidade de construção de um mundo comum no qual 
os sujeitos possam se reconhecer como atores políticos, na 
medida em que a ação legitima a política. Foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas com jovens moradores da 
cidade do Rio que fazem parte de movimentos estudantis 
compreendidos em associações de estudantes, centros 
acadêmicos e grêmios estudantis do ensino médio. Na 
tentativa de compreender como se constituem as 
subjetividades políticas investigamos as motivações e 
inserções nestes movimentos, qual o sentido de política, 
democracia e representatividade contidas nessa 
participação, bem como as suas repercussões no social 
mais amplo. A partir daí, a análise das entrevistas aponta a 
importância dada pelos jovens à discussão coletiva para 
construir uma ação que pretende trabalhar a 
conscientização e transformação da sociedade. Desta 
forma, reconhecemos que subjetividades políticas 
configuram-se através da participação, que se traduz 
numa contínua ação no mundo. (apoio FAPERJ/CNPQ).

PÔSTER D2: A CATEGORIA MENINOS DE 
RUA NA MÍDIA: UMA INTERPRETAÇÃO 
IDEOLÓGICA

Marcelo Pereira de Andrade

Este trabalho, aborda a construção social da infância pobre 
pela mídia, a partir da análise da produção do jornal Folha 
de S. Paulo (no período 1980-2001) sobre a categoria 
“meninos de rua”. Para a interpretação da produção da 
Folha, utilizamos o conceito de ideologia e o referencial 

metodológico hermenêutica de profundidade propostos 
por John B. Thompson (1995) e o conceito de estigma de 
Erving Goffman (1988). Para tanto, foram analisadas 449 
unidades de informação sobre o tema “meninos de rua” 
publicadas pelo jornal, utilizando-se técnicas de análise de 
conteúdo. A principal entrada da categoria “menino de 
rua” nas páginas do jornal é via o tema da violência, 
predominantemente como vítima. A Folha priorizou o 
discurso de denúncia, simplificador e que não contribui 
para a compreensão do fenômeno social crianças e 
adolescentes em situação de rua no Brasil. A produção do 
jornal expõe os personagens (depoentes) que têm suas 
identidades reveladas pelos: nomes, prenomes, iniciais e 
apelidos. Em contrapartida, outras informações são 
negadas como: escolaridade, procedência, composição e 
vinculo familiar. Os depoentes não têm direito à voz, 
exceto quando contam suas histórias, que confirmam 
aquilo que a Folha já sabe. As famílias dos depoentes 
também não têm direito a voz e são culpabilizadas pelas 
más condições de vida e pela situação de rua de seus 
filhos. Estas características, na perspectiva de Thompson 
(1995), permite interpretar que a produção da Folha sobre 
a categoria “meninos de rua” é ideológica, pois sustenta e 
reproduz relações de dominação dos não-pobres sobre os 
pobres.

PÔSTER D3: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
ADOLESCENTES COM TRAJETÓRIA DE 
RUA

Camila Repolez Salgado

Este trabalho surge como projeto de iniciação científica 
aprovado e financiado pela PUC Minas. È um estudo ainda 
em andamento, sobre as políticas públicas para 
adolescentes com trajetória de rua em Belo Horizonte, a 
partir do ECA. Para isso a pesquisadora recorre ao arquivo 
público afim de encontrar documentos, diários de campos, 
leis que dizem como foram feitas as políticas e programas 
para esse público a partir de 1990. Essa pesquisa conta 
também com um contato da pesquisadora com os 
adolescentes de rua e abrigos que os atendem. Dessa 
forma, esse trabalho tem o objetivo de cotejar e conhecer 
as políticas e enteder a forma como o municipio vem 
trabalhando com esse adolescentes com trajetória de rua. 
Ao final dessa pesquisa, pode-se ter um estudo histórico 
das políticas públicas e suas transformações nos últimos 
dessesseis anos.
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PÔSTER D4: A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 
DE JOVENS NEGRAS EM BELO 
HORIZONTE

Cássia Reis Donato

Este trabalho tem como objetivo principal provocar uma 
reflexão acerca dos diferentes significados e formatos das 
ações coletivas e práticas políticas de mulheres negras. 
Para isso, nos fundamentamos na experiência obtida 
através da pesquisa de iniciação científica sobre a 
organização político-cultural Negras Ativas de Belo 
Horizonte, que surgiu como continuidade à linha de 
pesquisas sobre o Movimento de Mulheres Negras 
realizada no âmbito do Núcleo de Psicologia Política da 
Universidade Federal de Minas Gerais. A proposta de se 
compreender o processo de organização política das 
Negras Ativas advém da necessidade de se pensar a luta 
contra as opressões raciais e de gênero para além da ação 
da militância reconhecida pelos registros históricos e por 
sua vinculação à esfera político-institucional, na tentativa 
de apreender a diversidade da participação, sem cair na 
fragmentação. Não se pode deixar de reconhecer a 
importância política das mulheres negras da base e da 
juventude em espaços não-formalizados de participação. 
Pensando nisso, temos procurado entender como as 
Negras Ativas, jovens negras moradoras de periferia, têm 
emergido como sujeitos políticos na cena pública de Belo 
Horizonte. Assim, para compreendermos a complexidade 
e diversidade da atuação política dessas mulheres negras, 
buscamos utilizar as categorias sociais de gênero, raça e 
geração em um debate que contemple sua articulação e 
interpenetração, propondo, também, um olhar não 
dicotômico sobre a relação entre política e cultura.

PÔSTER D5: ADOLESCÊNCIAS, 
SEXUALIDADE E MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS

Tatiana Lemos Sandim

A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
instaura um novo modelo para as instituições de 
internação de adolescentes que exige, dado o seu caráter 
recente e os freqüentes questionamentos sobre sua 
eficiência, a construção de conhecimento a seu respeito. O 
presente trabalho pretende contribuir ao atendimento 
desta demanda ao abordar a significação da sexualidade 
em adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. Para tanto, lança um olhar 
sobre o adolescente e sua sexualidade sob a perspectiva 
psicossocial, buscando focar o adolescente em conflito 
com a lei. Em seguida, traça um breve histórico da 
legislação referente aos adolescentes, contextualizando os 
centros educacionais destinados à internação. A 
metodologia de coleta de dados utilizada foi oficina em 
dinâmica de grupo, nas quais foram discutidos vários 
temas, na tentativa de evidenciar o atravessamento da 
instituição nos significados atribuídos à sexualidade pelos 
adolescentes. As oficinas foram desenvolvidas em um 
centro de internação para rapazes em Belo Horizonte. A 
análise dos dados discute as significações dos 
adolescentes em relação à afetividade, sexo e gênero. 
Observa-se que as significações atribuídas à sexualidade e 
ao sexo são muito próximas, considerando a utilização 
indiscriminada destas palavras. O atravessamento 

institucional na significação da sexualidade é trabalhado a 
partir dos direitos assegurados nos artigos do ECA.

PÔSTER D6: GRUPOS JUVENIS, CULTURA 
HIP HOP E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

Sérgio Gonçalves de Amorim

Este trabalho é parte de nossa pesquisa de mestrado que 
resultou na dissertação “O lugar no plano e, na língua dos 
manos  Territorialidades do espaço instrumental e, do 
espaço orgânico num estudo da cultura hip hop no 
município de São José dos Campos-SP” (UNIVAP, 2004). 
Nossa interpretação apoiou-se em partes significativas da 
Antropologia Social, por vezes se aproximando da 
Psicanálise.  Tomamos o lugar de um ponto de vista 
simbólico, resultado de relações dialéticas entre 
organização social e organização espacial. Este é alvo de 
ações hegemônicas, ligadas ao capital e ao Estado, e ações 
orgânicas, associadas às comunidades que o habitam. O 
município de São José dos Campos tem seus moradores 
vivendo em um espaço urbano nitidamente segregado, 
onde, atualmente, a maior parte de seus habitantes é 
jovem e residente de bairros populares. A cultura hip hop é 
uma manifestação dessa juventude urbana e é composta 
da música rap, da dança break e das artes gráficas do 
grafite e, de uma manifestação mais polêmica, que são as 
pichações. Esses elementos culturais dão suporte às 
manifestações grupais de parcela dessa população juvenil, 
a qual reage, por meio da cultura hip hop, à exclusão sócio-
espacial, trazendo os conflitos vividos em suas 
comunidades aos olhos da opinião pública. O hip hop, 
enquanto linguagem da violência, afronta à violência 
simbólica legítima do Estado expressa no espaço 
instrumental, ao criar outras territorialidades no espaço 
orgânico, que defendem o lugar, por meio dessas 
manifestações culturais juvenis, das investidas 
desterritorializantes dos poderes públicos e do capital.
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PÔSTER E1: IDENTIDADE COLETIVA DE 
CONSELHEIROS DE CMDCA

Carolina Costa Resende/ Maria Ignez 
Costa Moreira

Este trabalho faz parte do processo de investigação em 
curso no progamda de mestrado em Psicologia da PUC-
Minas. abordamos os conceitos de cidadania e identidade 
coletiva, a partir da proposta da psicologia política, com 
vistas à construção de categorias de análise para 
interpretação da pesquisa de campo.

PÔSTER E2: POSSIBILIDADES DE 
APRENDIZADO EM UM ACAMPAMENTO 
DO MST

Gleice Moreira Silva

O papel e atuação dos movimentos sociais em nossa 
sociedade têm proporcionado discussões sobre as formas 
de resistência e luta das populações marginalizadas e no 
modo de compreender o significado destas ações. Há 
alguns anos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) tornou-se um dos mais importantes 
movimentos sociais do país. A repercussão das 
manifestações do MST na mídia gera polêmicas a respeito 
dos reais objetivos desta luta  que busca na reivindicação 
pela terra a superação das formas de dominação 
capitalistas e a construção de uma nova sociedade. Desta 
forma, conhecer o Acampamento Liberdade no município 
do Periquito  MG foi um modo de constatar a desigualdade 
social do país, refletir sobre a existência de grupos 
organizados e diminuir o distanciamento da formação em 
psicologia com a realidade social do país. A área foi 
ocupada há oito anos e atualmente está em processo de 
legalização e consequentemente transformação em 
assentamento. No entanto, parte da área designada será 
inundada devido a construção de uma hidrelétrica de 
médio porte na região, assim, os acampados vivenciam 
uma nova luta para garantir sua autonomia. A partir de 
conversas informais e participação nas reuniões dos 
acampados foi possível conhecer a organização social da 
comunidade baseada na solidariedade e a preocupação 
com uma educação que contemple a formação de sujeitos 
com uma postura social crítica. A experiência vivida no 
acampamento revela que o significado das lutas está 
muito além de um pedaço de terra e da imagem 
reducionista que é transmitida pela mídia.

PÔSTER E3: IDENTIDADES COLETIVAS E 
ESTRATÉGIAS POLÍTICAS ENTRE 
MULHERES TRABALHADORAS RURAIS 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Clarisse Carvalho Leão Machado

O presente trabalho é parte de pesquisa sobre a 
construção da identidade coletiva junto ao movimento 
Rede de Intercâmbio  de Mulheres Trabalhadoras Rurais de 
Minas Gerais. Através da construção histórica das 
reivindicações deste movimento, identificando o contexto 
social em que aparecem e as estratégias de resistência 
políticas individuais e coletivas para a emergência e 
manutenção do movimento, procuramos compreender as 
formas de pertença que elas produziram ao inserir as 
relações de gênero como um debate político. Além disso, 
procuramos observar como as identidades políticas vão se 
redefinindo ao longo da história do movimento a partir dos 
antagonismos políticos, contextos socais e parceiros. 
Principalmente através da busca do reconhecimento 
identitário enquanto trabalhadoras rurais e da visibilidade 
para os conflitos de gênero no âmbito das lutas agrárias, 
este movimento tem incidido sobre as políticas públicas 
universais ao mesmo tempo em que suas ações coletivas 
ampliam a esfera do político apontando para as questões 
de gênero no âmbito da agricultura familiar.

PÔSTER E4: ESTAGIO DE VIVENCIA 
INTERDISCIPLINAR NAS ÁREAS DE 
ACAMPAMENTO

Érica Lemos Guedes

O Estágio de vivência interdisciplinar é uma articulação 
entre o movimento estudantil e o MST de MG. Tem como 
objetivo promover a consciência política configurada pela 
mobilização social presente nestas duas expressões tão 
necessária para formação profissional. Utilizou-se de uma 
didática que abrangeu formacão e vivência divididas em: 
uma semana preparatória a qual constituiu-se de 
palestras, workshops, debates e místicas. Estavam 
presentes alguns professores da UFV, Marcelo Rezende - 
ex-presidente do Incra, pós-graduandos, lideranças do 
MST, dentre outros. Discutiu-se temas referentes à 
reforma agrária e luta de classes. Ouviu-se os militantes 
presentes sobre a articulação do MST entre as lideranças e 
as comunidades da base. Realizou-se as místicas e as 
dinâmicas que possibilitaram imergir no sentido da luta e 
ampliar a consciência política. Em seguida ocorreram os 11 
dias de vivencia em campo. A hospedagem deu-se nos 
barracões. Acompanhou-se diariamente as atividades da 
família e as reuniões, assembléias e demais atividades do 
acampamento. Esta vivencia permitiu aproximar-se da 
realidade do MST. É uma experiência que transforma e faz 

SESSÃO E

Quarta-feira  13/09
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Coordenadora: Manuela de Sousa Magalhães
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compreender a necessidade de exercer a vocação publica. 
Abriu-se aos estagiarios, o campo da compreensão da 
experiência humana, suas relações, constituições e os 
mobilizou em busca da produção de conhecimento para 
intervenção e articulação junto à população campesina. 
Por ultimo a semana de avaliação em BH possibilitou as 
reflexões sobre todo estagio. Todas as regiões puderam 
relatar suas experiências. Foi um grande momento de 
crescimento e conscientização.

PÔSTER E5: OS AFETOS COMO 
INDICADORES DE POLíTICAS PúBLICAS

Dayane Silva Rodrigues

O objetivo do presente trabalho foi investigar os afetos 
(sentimentos e emoções) dos jovens com relação aos 
bairros em que vivem. A pesquisa foi realizada com 
estudantes de uma amostra representativa de seis escolas 
públicas municipais vinculadas à Secretaria Executiva da 
Regional III (SER III) da prefeitura de Fortaleza. Para 
verificar as imagens que eles têm de seu bairro, está sendo 
utilizada a metodologia dos mapas afetivos, desenvolvida 
por Bomfim (2003) em sua tese de doutorado. A pesquisa 
anterior “A Cidade e a Escola”, realizada no colégio 
Justiniano de Serpa embasou os resultados do projeto 
piloto, que visava investigar os afetos com relação à 
Fortaleza, servindo de pré-teste para a nossa investigação, 
no sentido de posteriores adaptações para o instrumento 
da pesquisa. Foram realizados 3 encontros em cada 
turma: um para a sensibilização das questões urbanas e 
aplicação dos mapas afetivos, outro para discussão sobre o 
estatuto da cidade e por último realizaremos  trilhas 
urbanas. A pesquisa está em fase de execução, tendo 
como resultados iniciais obtidos pelo pré-teste imagens 
dos bairros de Fortaleza que vão desde os contrastes, tais 
como “bonito e feia, rico e pobre” até a agradabilidade com 
“a cidade praiana e turística”. Foram encontradas também 
imagens de insegurança e de violência. A estima da cidade 
de Fortaleza teve um percentual mais positivo que a dos 
bairros pesquisados, revelando que por trás da cidade 
turística esconde-se uma não-cidade. A pesquisa 
representou um instrumento valioso para a construção de 
políticas urbanas mais compatíveis com as necessidades 
da população.

SESSÕES DE APRESENTAÇÃO DE PÔSTER
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PÔSTER F1: CULTURA DE PAZ E GRAFITE  
REFLEXÃO E AÇÃO

Juliana Gomes Garcia

Trabalho realizado no Núcleo de Apoio à Família - Venda 
Nova (NAF-VN), programa social da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte. O público alvo: adolescentes, moradores 
da Vila Apolônia, interessados pela arte do grafite. Foi 
realizado em forma de oficina e teve como objetivo trazer 
reflexões e ações que favorecessem a Cultura de Paz na 
comunidade, construindo junto aos adolescentes um 
espaço de expressão.  A atividade do grupo consistiu em 
encontros semanais, sendo cada encontro dividido em dois 
momentos: primeiramente, debates, vivências e reflexões 
sobre Cultura de Paz (baseado no Manifesto 2000 por uma 
Cultura de Paz e Não-Violência, veiculado pela UNESCO). 
Cada encontro abordou um dos seis pontos do Manifesto 
2000: Respeitar a vida, Rejeitar a violência, Ser generoso, 
Ouvir para compreender, Preservar o planeta, Redescobrir 
a solidariedade. E no segundo momento, dando 
prosseguimento às reflexões, os adolescentes 
aprenderam a arte do grafite e sua inserção no contexto do 
Movimento Hip-Hop. As discussões (que abordaram 
aspectos micro e macro sociais sobre o tema) e o 
aprendizado do grafite serviram como material para o 
trabalho artístico realizado no muro de uma das escolas da 
comunidade. Além de restaurarem muro, levaram à toda 
comunidade as reflexões sobre Paz. Essa experiência 
apresentou resultados positivos ao grupo atendido, bem 
como para todos que tiveram acesso ao produto de sua 
conclusão. Outras parcerias já estão sendo feitas para que 
esta oficina seja replicada ampliando a expressão do 
público jovem, sua conscientização como cidadãos e maior 
fortalecimento dos laços comunitários.

PÔSTER F2: DE ESPERANÇA DA NAÇÃO A 
PROBLEMA SOCIAL: UMA REFLEXÃO 
SOBRE A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 
NO BRASIL

Antônio Carlos da Costa Nunes 

O artigo visa fazer uma reflexão sobre a formação 
universitária no Brasil. Nos últimos anos observamos a 
crescente criação de novos cursos e universidades no país, 
chegando a haver um grande número de ociosidade nas 
vagas oferecidas pelas instituições privadas. Por outro 
lado, o governo aposta na construção de programas sociais 
na tentativa de inserir os jovens brasileiros no ensino 
superior. Analisando dados do Ministério da Educação, 
INEP e outras pesquisas recentes, busca-se compreender 
esses fenômenos sociais da lógica de mercado, da 
estrutura social e das angústias do sujeito diante dos seus 
sonhos que nem sempre podem se realizar, onde aquele 

que era expectativa de transformação da sociedade torna  
se o fantasma social mais frequente nos dias de hoje: o 
desemprego. Então, o cidadão passa de esperança a  
problema social.

PÔSTER F3: NA ESCASSEZ E NA 
RIQUEZA: POLÍTICA NA VILA SÃO 
BENTO

Roberta Fonseca von Randow

A contemporaneidade traz consigo perplexidades 
produtivas das quais emergem desafios para as ciências 
sociais, dentre eles, o que pensarmos diante da posição 
contraditória e ambígua em que se encontra o Estado, 
posição esta resultante das excessivas promessas da 
modernidade e déficits de seu cumprimento; das 
respostas políticas que lhes são dadas; das possibilidades 
de transformação social. Nesse contexto, emergem novos 
sujeitos sociais e novas práticas de mobilização social que 
impactam o Estado, um dos princípios pilares modernos da 
regulação social. O sociólogo Boaventura acena para novas 
fontes de energias emancipatórias, como a politização do 
social, do cultural e do privado para o exercício da 
cidadania e demonstra as limitações da cidadania liberal, 
circunscrita ao marco do Estado e do político por ele 
constituído. Assim, poder-se-ia pensar que o autor vai ao 
encontro do filósofo Badiou, para o qual a política é, 
sobretudo, transformação, e não a prescrição de um fim 
restritivo? No empreendimento desta reflexão, contamos 
com um estudo de caso sobre a Vila São Bento, situada no 
Aglomerado Santa Lúcia, BH - MG. Na luta por água e luz, 
essa comunidade depara-se, há mais de três anos, com 
obstáculos impostos por ações desencontradas do Estado. 
Contudo, nota-se que face à multiplicidade  geradora de 
ambigüidades e contradições  do Estado  altamente 
burocratizado  encontra-se mobilidade na comunidade. 
Apartada de seus direitos, vem sendo construída uma 
movimentada vida pública na Vila: reconhecimento e 
ocupação de espaços públicos antes desconhecidos, 
sentimento de pertencimento grupal e de solidariedade, 
movimento associativo, politização das relações 
cotidianas. È na movimentação de grupos organizados, 
como na Vila São Bento, que notamos transformações 
coletivas, a riqueza política se recria e traz novos ventos 
para a vida social na contemporaneidade.

SESSÃO F
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PÔSTER F4: NAS ENTRELINHAS DO 
PORTAL DA CAPES: A HISTÓRIA (NÃO) 
CONTADA DA PSICOLOGIA

Marcela de Andrade Gomes/ Rita de C. 
Flores Muller

O objetivo desta comunicação é apresentar o mapeamento 
realizado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 
Universidade Federal de Santa Catarina  (PPGP/UFSC), a 
fim de localizar o trânsito das questões políticas sob um  
olhar da psicologia. Este mapeamento permitiu que um 
panorama geral desta produção fosse traçado em outros 
campos das ciências humanas  já que o silêncio em 
psicologia acaba por falar destes e de outros campos dos 
saberes. Estes campos são: majoritariamente, Sociologia 
Política, Educação, Direito, História, Serviço Social, 
Antropologia Social, Educação Física, Administração. A 
metodologia utilizada foi a de busca no portal da capes, 
através dos seguintes descritores: ações coletivas, 
participação política, psicologia política e movimentos 
sociais. Apenas duas dissertações que problematizam 
objetos da psicologia política foram defendidas neste 
Programa. A primeira contempla o sistema democrático e 
relações autoritárias entre universitários e, a segunda, 
relaciona a (im)potência de ação de catadores de materiais 
recicláveis com a cidadania. Pelo vazio encontrado nesta 
delimitação, valemo-nos das produções de duas 
pesquisadoras, via plataforma lattes, que integravam o 
Laboratório de Estudos em Comportamento Político 
(Labcomp/UFSC). Encontrou-se 12 trabalhos voltados à 
psicologia política, como análise, identidade e processo de 
exclusão/inclusão nos movimentos sociais; engajamento 
coletivo; consciência política, comportamento político e 
imagens de presidentes brasileiros. Este trabalho nos 
conduziu ao resgate histórico da psicologia política da 
UFSC. Um passado que fala de uma produção sólida 
denunciando um presente marcado pelo hiato teórico-
metodológico deste campo do saber.

PÔSTER F5: OFICINAS DE GRUPO: 
VEÍCULO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Marcos Vieira Silva/ Aparecida Ferreira 
Alves/ Cleunismar Silva/ Livia Vaz da 
Silva Durr Aguiar / Marcela Fernanda 
Gonçalves Silva

Este trabalho baseou-se em projeto de extensão 
desenvolvido por estagiárias do LAPIP/UFSJ, fomentado 
pela Sesu/MEC, desde dezembro de 2005. Realizaram-se 
oficinas de grupo, com crianças e adolescentes, em 
comunidades afrodescendentes periféricas (Matosinhos e 
Araçá) de São João del-Rei  MG. As intervenções visaram 
auto-reflexões das suas questões cotidianas na busca de 
transformações das condições adversas vivenciadas. Tal 
propósito evidenciou-se na oficina de Artes Cênicas, no 
Araçá. A metodologia fundamentou-se em oficinas de 
grupo, pesquisa-ação e pesquisa participante. Foram 
utilizados recursos de imagem, como estratégia de 
registro e reflexão. Os temas giraram em torno da 
violência, preconceito, sexualidade e inclusão social, a 
partir dos quais os integrantes elaboraram uma peça 
teatral. Devido ao enredo ter-se relacionado com 
problemas vivenciados pela comunidade, principalmente a 
violência, um traficante local proibiu a apresentação 

violência, um traficante local proibiu a apresentação 
teatral. Diante dessa situação, as estagiárias reuniram-se 
com os integrantes da oficina e seus familiares com o 
intuito de discutir a pertinência da realização da peça. 
Alguns membros da comunidade prontificaram-se a 
garantir segurança no local, desenvolvendo, a partir daí, 
um movimento de mobilização social. Tal empenho levou 
as estagiárias a apoiarem a decisão de realização do 
evento. Através desse movimento de implicação e 
conscientização comunitárias, presentes também em 
outros momentos do trabalho, percebeu-se significativa 
contribuição das oficinas de grupo para elucidação das 
questões políticas que se refletem cotidianamente nas 
vivências comunitárias.

PÔSTER F6: O QUARTO ELEMENTO NA 
ADOÇÃO

Andrea Fabeni Tostes

O presente trabalho busca refletir sobre a figura da mãe 
biológica nos processos de adoção, quem é ela? Onde ela 
se insere no cenário da adoção? A entrega do filho para 
adoção. O abandono do filho e a situação de abandono 
dessas mãe. A discussão normalmente é realizada sob o 
ponto de vista dos casais que adotam ou da criança que 
está em situação de abandono. Focalizar a reflexão  na 
mãe que abandona é um terreno ainda árido e pouco 
investigado. O presente trabalho não tem o objetivo de 
perpassar  todos os pontos que envolve essa questão mas 
é um convite para mergulhar intensamente nesta relação 
pai-mãe-filho e mãe biológica, como figura em destaque a 
mãe biológica, esta mãe que necessita de alguma forma 
elaborar o luto desta perda.  Que programas existem para 
acolher essa mulher que é muito mais que uma 
transgressora de padrões morais,  ela é ela na sua 
singularidade, na sua história e com suas decisões 
tomadas e outras a serem tomadas. Uma necessidade 
eminente de ser acolhida em sua necessidade. Esse 
trabalho propõe a pensar um programa de atendimento 
público para o atendimento dessa demanda. Ele foi 
realizado a partir do discurso de genitoras que realizaram a 
entrega de seu filho no Fórum de Justiça de uma Comarca 
do Estado de Santa Catarina, no período de julho de 2005 a 
abril de 2006.

SESSÕES DE APRESENTAÇÃO DE PÔSTER
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Revista Psicologia Política

Desde 2001, a Revista Psicologia Política vem 
buscando expressar a produção de 
conhecimento acerca de fenômenos sociais e 
políticos com contribuição de diversas áreas 
científicas a partir de uma perspectiva 
psicopolítica. 

A Revista Psicologia Política é vinculada a 
Associação  Brasileira de Psicologia Política 
(SBPP) e possui periodicidade semestral. 
Fundamentalmente interdisciplinar, publica 
estudos sobre problemáticas no campo da 
Psicologia Política que tem como epicentro a 
reflexão sobre o comportamento político nas 
sociedades contemporâneas. 

O ponto de intersecção entre estas duas áreas 
científicas, Psicologia e Política, tem sido a 
preocupação com a construção de um universo 
de debate no qual nem as condições objetivas 
nem as subjetivas estejam ausentes, pelo 
contrário, estão sendo compreendidas, por 
diferentes abordagens teóricas, como co-
determinantes, portanto, constituintes dos 
comportamentos coletivos, dos discursos, das 
ações sociais e das representações que 
constituem antagonismos políticos no campo 
social. 

A Revista preocupa-se com o desenvolvimento 
deste campo interdisciplinar de reflexão e 
prática investigativa, no qual os principais 
debates têm sido reunidos em torno de 
questões como o preconceito social, diferentes 
formas de racismos e xenofobias, ações 
coletivas e movimentos sociais, violência 
coletiva e social, socialização política, 
comportamento eleitoral, relações de poder, 
valores democráticos e autoritarismos, 
participação social e políticas públicas. 
Reúnem-se, ainda, nestas preocupações, os 
estudos sobre análise de discursos e 
ideologias, de universos simbólicos e de 
práticas institucionais.

Durante esses mais de 5 anos de atividades, 
nosso conselho editorial vem recebendo, 
avaliando, fomentando debates e publicando 
artigos e resenhas que versam sobre questões 
referentes aos debates teór icos e 
metodológicos neste campo, que tem a 
preocupação de debater cientificamente o 
aprofundamento das temáticas constituintes 
da interface entre o os aspectos políticos e os 

psicológicos. 

Partindo da iniciativa de pesquisadores de todo 
o Brasil, este periódico tem sido cada vez mais 
reconhecido nacional e internacionalmente. Na 
última avaliação da Capes/Qualis a Revista 
Psicologia Política foi classificada como sendo 
um periódico de qualidade A e de âmbito 
Nacional. Atualmente, a Revista Psicologia 
Política é indexada em bases nacionais e 
internacionais tais como Lilacs, Index psi, 
Geodados, Pserinfo. 

Recebemos apoio de diversas instituições 
brasileiras, tais como o CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico), o NPP-UFMG (Núcleo de Pesquisa 
e Extensão em Psicologia Política da UFMG), o 
NUPMOS (Núcleo de Pesquisa em Psicologia 
Política e Movimentos Sociais do Programa de 
Estudos Pós-graduados em Psicologia Social 
da PUC-SP), a Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Minas 
Gerais, o Fundo de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais, entre outras. 

A partir desse ano, passaremos a utilizar o 
SEER (Sistema de Editoração Eletrônica de 
Revistas) no gerenciamento do nosso 
periódico. Essa implementação contribuirá em 
muito para uma maior eficiência e comodidade 
para autores e leitores, além de ser mais um 
passo no sentido de publicizar nossa produção, 
uma vez que o SEER produz automaticamente 
um OJS (Open Journal System), dentro da 
f i losof ia Open Access, que visa a 
democratização da informação científica. 
Assim, aliamos nossos esforços ao movimento 
internacional de democratização do acesso a 
informação científica, além de contribuir para 
uma maior participação nas tomadas de 
decisão dos processos editoriais de consultores 
e membros do conselho científico. 

Nestes 5 anos publicamos 69 artigos e 
resenhas que buscaram veicular estudos que 
revelam a diversidade das experiências 
políticas do mundo contemporâneo e a 
heterogeneidade das correntes em Psicologia 
Política. Assim, esperamos que eventos como 
este IV Simpósio sejam fomentadores de 
novas produções científicas e que os aqui 
convidados e participantes possam ver na



52

EDITORES:
MARCO AURÉLIO MÁXIMO PRADO (UFMG)
SALVADOR ANTONIO MIRELLES SANDOVAL (PUC/SP)

Revista Psicologia Política um veículo de 
publicação de suas produções. 

Neste simpósio estamos lançando nosso novo 
sitio, que contará com um serviço de fórum, 
onde todos os interessados pelo campo híbrido 
da Psicologia Política poderão comentar e 
discutir os conteúdos publicados pela revista, 
bem como temas afins. 

CONTATO:
Revista de Psicologia Política
Núcleo de Psicologia Política-UFMG
Av. Antônio Carlos, 6627 Sala 4020
31275 901 - Pampulha - Belo Horizonte - MG
revistapsicopol@uol.com.br
www.fafich.ufmg.br/~psicopol.w
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Instituto de Verão em Psicologia Política

O Instituto Latinoamericano em Psicologia Política (ILAPP) iniciará suas 
atividades em 2007 na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O 
primeiro passo na direção de sua criação foi dado pela Professora Martiza 
Montero em 2005 na ocasião de sua visita ao Núcleo de Pesquisa em Psicologia 
Política da Universidade Federal de Minas Gerais, como representante da 
Sociedade Internacional de Psicologia Política (ISPP).  Na época, a reitora da 
UFMG, Professora Ana Lúcia Gazzola, não só ofereceu colaboração da 
universidade, como também apresentou documento explicitando o claro 
interesse da UFMG em sediar o Instituto Latinoamericano e o Curso de Verão 
em Psicologia Política para estudantes latinos. No encontro do Conselho 
Diretivo da Sociedade Internacional de Psicologia Política que ocorreu no 
Canadá, foi aprovada a criação da ILAPP e a autorização para o seu 
funcionamento em parceria com a ISPP que também apontou sua colaboração 
através de bolsas de estudos e seu aporte na facilitação de parcerias com outros 
institutos de verão na Europa e nos Estados Unidos da América.   A emergência 
do Instituto (ILAPP) vem de encontro com a enorme necessidade de preparar 
estudantes e profissionais latinoamericanos no campo da psicologia política, 
explorando temas atuais e problemáticas urgentes de países irmãos, além de 
incrementar um intercâmbio possível entre as realidades destes países, já que 
poucos estudantes têm tido oportunidade de estudo em outros Institutos 
apoiados pela ISPP.

 O Instituto Latino organizará o curso de verão que será oferecido em um 
programa intensivo de três semanas com foco no desenvolvimento de teorias e 
metodologicas para o enfrentamento das mais diversas problemáticas da 
América Latina. Desse modo, o ILAPP pretende ser mais um espaço de 
desenvolvimento de idéias e ações de transformação das questões políticas na 
região, além de incrementar um intercâmbio entre cidadãos e estudantes 
latinoamericanos.  Para 2007, o ILAPP se prepara para receber 40 
participantes, tanto estudantes interessados na área como profissionais e já irá 
oferecer um curso esquemático por módulos que deverá contar com 
professores de várias regiões do Brasil, de outros países da América Latina, dos 
Estados Unidos e da Europa.  Os módulos terão atividades organizadas de 
leituras, debates em grupos, grupos de pesquisa e aulas. Estes módulos 
acontecerão na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG e os 
estudantes estrangeiros terão alojamento na residência universitária da UFMG.

 O ILAPP será coordenado pelo Prof. Dr. Cornelis Johannes van Stralen e terá o 
Núcleo de Pesquisa em Psicologia Política como seu espaço de articulação. Para 
maiores informações acesse www.fafich.ufmg.br/npp ou http:/ispp.org/sipp e 
envie suas dúvidas para npp@fafich.ufmg.br 
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