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Este volume dos anais do X Simpósio Brasileiro de Psicologia Política, a ser realizado em Maceió|AL 

de 29 de outubro a 01 de novembro de 2018, foi preparado para reunir o resumo de todos os traba-

lhos aprovados para apresentação no evento em um único arquivo. 

Agora você poderá baixar os anais em PDF com todos os resumos dos trabalhos. Os anais estão or-

ganizados por Grupos de Trabalhos e dentro de cada setor existe a indicação do modo de apresen-

tação (Comunicação Oral ou Relato de Experiência). 

Desejamos a todos uma boa leitura! 
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EIXO 1 | Discursos autoritários e conservadores no Brasil e suas implicações para a democracia 

Este eixo temático busca tratar sobre a construção e os impactos de discursos e práticas que, a partir de posições 

autoritárias e conservadoras (Escola Sem Partido, movimentos fundamentalistas; ódio e política, etc.), buscam redu-

zir os modos de ser e de viver na esfera pública. Uma pergunta central a este eixo temático é: como discursos autori-

tários e conservadores têm emergido na esfera pública brasileira e quais seus impactos para a expansão da democra-

cia? 

 

EIXO 2 | Mobilizações coletivas: estratégias políticas e demandas democráticas 

Este eixo temático busca tratar sobre a construção de estratégias políticas desenvolvidas por movimentos sociais e 

por outros modos de resistência coletiva no Brasil que objetivam a expansão de direitos democráticos e, consequen-

temente, o enfrentamento a diferentes relações de dominação presentes na sociedade brasileira e ao fortalecimen-

to do conservadorismo no contexto histórico atual. Uma pergunta central a este eixo temático é: que demandas de-

mocráticas e que projetos de sociedade têm sido construídos por estas mobilizações coletivas e que estratégias polí-

ticas têm sido desenvolvidas para o alcance destas demandas e concretização destes projetos? 

 

EIXO 3 | Estado e relações de dominação: políticas públicas, reformas sociais e direitos democráticos 

Este eixo temático busca tratar sobre modos de intervenção do Estado brasileiro no que tange à redução ou à ampli-

ação de direitos democráticos, levando-se em conta a promoção de políticas públicas, a relação entre sociedade civil 

e Estado, a construção de reformas sociais como as reformas trabalhistas e previdenciárias que têm sido focalizadas 

na atualidade. Uma pergunta central a este eixo temático é: que intervenções têm sido realizadas pelo Estado relati-

vas às relações de dominação presentes na sociedade brasileira e que concepção de democracia tem orientado estas 

intervenções? 

 

EIXO 4 | Populismo e comportamento eleitoral 

Este eixo temático busca discutir a construção das noções de povo e de nação no Brasil levando-se em conta dispu-

tas políticas em termos, por exemplo, da relação entre esquerda e direita, totalitarismo e democracia, liberalismo e 

socialismo. Considerando a proximidade das eleições presidenciais de 2018, num quadro político caracterizado pela 

recente destituição da presidenta eleita em 2014, propõe-se também a reflexão sobre as implicações do modo de 

construção daquelas noções na elaboração de projetos políticos eleitorais e no comportamento eleitoral dos/as bra-

sileiros/as. 

 

EIXO 5 | Psicologia Política: história, perspectivas teórico-metodológicas e contribuições para a expansão da 

democracia 

Este eixo temático busca discutir a história da Psicologia Política no Brasil, diferentes perspectivas teórico-

metodológicas presentes neste campo de conhecimento e contribuições deste campo em termos de reflexões/

intervenções direcionadas à expansão da democracia. 
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GT 01 | Autoritarismo e Resistências: Implicações na Subjetividade 

 

Eixo Temático 1 

Discursos Autoritários e Conservadores no Brasil e suas Implicações para a Democracia 

 

Coordenadores(as): 

José Sterza Justo (UNESP) 

Rafael Siqueira de Guimarães (UFSB) 

Igor Costa Palo Mello (UNOESTE) 

Fernando Silva Teixeira Filho (UNESP)  

 

O objetivo deste GT é reunir trabalhos provenientes de pesquisas sistemáticas, reflexões sobre prá-

ticas profissionais ou exames de conceitos e teorias, de diferentes áreas do conhecimento, que con-

tribuam para discussão e compreensão do autoritarismo no cenário macro e micropolítico brasilei-

ro, sobretudo, aquele que utiliza a subjetividade como sua principal estratégia para a produção de 

convencimentos e de verdades. Serão acolhidos trabalhos de diferentes orientações teórico-

metodológicas, voltados para diferentes temas, tais como o do preconceito, da discriminação, su-

balternização, opressão e violência orientadas por marcadores de classe social, raça/cor, etnia, gê-

nero, idade, espacialidade/territorialidade, nacionalidade, dentre outros, utilizados para justificar 

práticas de dominação, subjugação e de extermínio daqueles considerados dissidentes, diferentes e 

perigosos.  
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A Criminalização da Maconha no Brasil como Consequência de um Discurso Discriminatório Construí-

do pela Elite 

Idália Medeiros Guerra (UFPI) 

Comunicação Oral 

Frente ao reconhecimento de que há diferença do tratamento social com relação aos usuários de maconha 

no Brasil, este trabalho tem por objetivo analisar a relação da criminalização da maconha no país com os dis-

cursos elitistas médicos e políticos, e como essa ideia é legitimada pelo estado como estratégia de exercício 

do poder sobre o corpo social a ser subjugado.  Foi realizada uma revisão bibliográfica interdisciplinar, per-

passando a história, psicologia e sociologia, juntamente de uma análise das estatísticas de processos crimi-

nais brasileiros afins. Constata-se que práticas parecidas de consumo e porte canábico tende a ser encaixa-

das de formas diferentes, dependendo do perfil do usuário, que pode ou não ser classificado como trafican-

te, como nos casos de Rafael Braga e Breno Borges que ficaram nacionalmente conhecidos através da mídia, 

que exemplificam de forma clara a seletividade do enquadre e suas bases discriminatórias por vias racistas e 

classistas, e o uso de argumentos atenuantes em privilégio de pessoas brancas e com poder econômico em 

sua maioria. O problema da maconha no Brasil acaba por ultrapassar as questões legais, é um constructo 

social desenvolvido nas relações hierárquicas de uma mesma nação. 

 

A Desqualificação de Sujeitos e a Produção de Discursos de Ódio em Ambientes Virtuais 

Elton André Silva de Castro (IFPE) 

Wanessa Lopes de Melo (FAT) 

     Vitória Rafaela Azevedo Barbosa (IFPE) 

     Paulo Rubens Nobre da Silva (IFPE) 

     Bianca de Lima Xavier Paiva (IFPE) 

Comunicação Oral 

A produção de discursos de ódio em ambientes virtuais tem dinamizado as relações intersubjetivas para além 

da internet. Complexos processos de significação tem estruturado dinâmicas intersubjetivas que expressam 

lugares, posições e comportamentos políticos, que encontram na virtualidade do cotidiano terreno fértil para 

sua produção e emergência. Os processos de significação, enquanto condições que estruturam, asseguram e 

promovem a comunicação entre as pessoas no cotidiano tem sido "capturados" pelos diversos recursos tec-

nológicos interpostos entre e por aqueles que decidem contatar ou "conectar-se" aos seus semelhantes. O 

material empírico resultou em corpus de recortes imagético-discursivos obtidos da extração de textos e ima-

gens publicados nas redes sociais e sites de notícias, sem que a equipe de pesquisadores atuasse enquanto 

interlocutor com os internautas. Utilizamos para organização e tratamento e análise preliminar dos dados, o 

software IRAMUTEQ e a análise de conteúdo. A análise nos possibilitou reconhecer que as transformações 

subjetivas decorrentes destas experiências de interconexões nos conferem outras identidades, outros papéis 

sócio-comportamentais, outros pontos de referência comunitária, outras estratégias de comunicação, outros 

saberes que, aparentemente, nos capacitam à manutenção contínua de diálogos ou monólogos ante a 

"presença do outro" que surge como signo atestando que não estamos sozinhos ou, ao menos, indicando 

que alguém nos vê, nos lê e nos ouve. Por fim, reconhecemos que os afetos que se apresentam nos proces-

sos de significação que constituem sujeitos e, ao mesmo tempo, são por eles manejados para produzir e 

atestar sua presença nos processos interativos; aqui emergem e configuram-se comunidades que partilham 

significações de ódio, opondo subjetividades e pretendo cristalizar singularidades opositivas em seus discur-

sos desqualificando suas existências. 
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A Prática da Violência Doméstica e a Constituição da Subjetividade Feminina: uma Análise Sócio-Histórica 

Débora Carlos de Andrade (UNP) 

     Andressa Mikaelly Saraiva de Sousa (UNP) 

     Jemima Carlos de Andrade (UNP) 

     Eurandízia Maia da Silva (UNP) 

     Clarissa Cardoso Martins (UNP) 

     Clícia Yanne dos Santos Perreira (UNP) 

Comunicação Oral 

Compreende-se o indivíduo enquanto um ser social que se constitui a partir das relações sociais e de poder que ele 

estabelece, como também pelo modo que ele interpreta os papeis sociais, se interpreta e internaliza a realidade em 

que vive. Algumas dessas realidades se caracterizam como agressivas, hostis, violentas e marginalizadoras do sujeito, 

seja pela sua condição social, de gênero e/ou outros argumentos que, embora possam ser intolerantes, encontram 

formas de se sustentar e se reproduzir nos meios sociais e políticos. A prática da violência doméstica direcionada a 

mulher é uma das muitas formas que a agressividade física, psicológica ou verbal se manifesta, de maneira alarman-

te, não só no Brasil, mas em diversos lugares do mundo. Dialogar sobre essa realidade que se apresenta como, por 

vezes, a única possível para tantas mulheres é, antes de tudo, conversar sobre a extensa e complexa questão de gê-

nero e como ela se alicerça na sociedade.  Diante desse contexto, o presente trabalho busca analisar como as contí-

nuas vivências e experiências de violência doméstica interferem na constituição da subjetividade feminina. Nessa 

investigação de como a prática da agressão, direta e indiretamente, constitui e interfere no processo de construção 

e transformação da identidade da mulher, foi realizada uma revisão bibliográfica não sistemática. Na busca pela 

compreensão dos processos de subjetivação, analisa-se sob a ótica de Foucault os modos pelos quais nos tornamos 

sujeitos e se estabelece um diálogo com a visão sócio-histórica do homem, que se constitui através da linguagem e 

na sua relação com o outro. Portanto, diante das leituras e questões levantadas, foi possível concluir que a mulher 

que sofre reiterados atos de agressão, hostilidade, sujeição e humilhação, sendo um sujeito que habita no silêncio, 

em que o seu próprio corpo carrega a marca da agressão vivida e que sofre uma profunda devastação subjetiva. 

 

A Subjetividade no Envelhecer entre o Controle e a Resistência 

Mariele Rodrigues Correa (UNESP) 

     Aline Sabbadini (UNESP) 

     Camila Cuencas  Mendes e Silva (UNESP) 

     Joselene Cristina Gerolamo (UNESP) 

Comunicação Oral 

O objetivo deste trabalho é problematizar a produção de subjetividade a partir dos marcadores etários e de gêneros, 

levando em conta, por um lado, as estratégias de exercício de poder e controle sobre a população idosa e, por outro, 

as possibilidades de resistência e criação. Nosso material de análise serão as pesquisas de mestrado e doutorado 

desenvolvidas pelas autoras e coautoras do presente resumo em um programa de pós-graduação em Psicologia do 

interior do estado de São Paulo. Compreendemos que, dentre outros, o processo de subjetivação se inscreve na rela-

ção com o tempo e, além disso, a idade é importante marcador social que institui lugares de prestígio e poder. No 

caso da velhice, apartada do universo do trabalho, por muito tempo foi discriminada e excluída do cenário social e 

das políticas públicas. Atualmente, por meio de discursos que buscam refuncionalizar a velhice (especialmente aque-

la possuidora de algum poder aquisitivo), adotam-se novas terminologias, como “terceira idade”/”melhor idade” e 

assim ela é reapropriada/revitalizada no capitalismo de consumo. Ao entrarmos em contato com histórias de vida, 

especialmente de mulheres com mais de 65 anos, mapeamos uma série de narrativas que sinalizam as estratégias de 

autoritarismos que foram sendo vividos ao longo da vida: marcas do machismo e do patriarcado impressas em exis-
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tências que, no envelhecer, por vezes são revividas e ressignificadas em experiências de sexualidades na velhice e/ou 

em (re)apropriar-se de seu envelhecer. Neste trabalho também pretendemos tecer reflexões sobre a velhice institu-

cionalizada, cujas existências são administradas e confinadas em asilos. Para além da vida controlada, nosso intuito 

será apresentar relatos de enfrentamentos e resistências dos idosos nesse espaço muitas vezes assemelhado à uma 

instituição total. Por fim, compreendemos que a velhice, entre o controle e a resistência, é uma categoria social polí-

tica, especialmente em uma sociedade que cultua a juventude eterna. 

 

Andarilhos de Estrada e os Riscos de uma Vida Possível 

Alexandre Espósito (UNESP) 

Comunicação Oral 

Introdução: O presente trabalho é um recorte da pesquisa de doutorado intitulada “Andarilhos de estrada e riscos da 

vida errante”, ainda em fase inicial. Esta comunicação oral também visa discutir sobre a vida e riscos dos andarilhos 

de estrada nas rodovias paulistas. No contemporâneo, a vida tende a ser cada vez mais afetada por forças constituí-

das nos planos econômico, social, político, cultural e psicológico que incitam deslocamentos, movimentações e trân-

sitos em todos os planos. Dentre as várias subjetivações de tais forças que induzem a mobilidade destaca-se uma das 

mais radicais: a errância vivida por andarilhos de estrada. Ela se constitui num caminhar sem rumo, sem direção e 

sem planejamento. Os andarilhos perambulam, sem destino, pelos acostamentos das rodovias, com seus parcos per-

tences que carregam num saco às costas ou em algum tosco e improvisado carrinho de mão.  Durante as caminha-

das diárias ou em pernoites improvisados debaixo de pontes, abrigos de paradas de ônibus ou ao relento, nas adja-

cências das margens das rodovias, enfrentam diversos riscos de acidentes que atentam contra suas vidas.  Objetivo: 

Apresentar qualitativamente que os andarilhos de estrada têm modos de vida possíveis, apesar dos riscos e dificulda-

des que enfrentam. Método: Análise de conteúdo de entrevistas e deriva na pesquisa de campo. Considerações fi-

nais: Por meio da compreensão sobre a vida dos andarilhos de estrada, torna-se possível pensar em questões a se-

rem pesquisadas, como: quais os principais modos de cuidado que tomam ao caminhar? Quais os principais riscos 

que correm? Como esses riscos são prevenidos e evitados por eles? O que faz a vida deles possível? Quais são as me-

didas que eles acham que outros sujeitos podem fazer para que eles estejam mais seguros? 

 

As Imposições das Religiões no Estado Laico dentro das Medidas Socioeducativas: Um Relato de Experiência 

Jéssica Michelle dos Santos Silva (ESTÁCIO) 

     Maria das Graças de Carvalho Gonçalves (UNCISAL) 

     Diogo Rodrigo do Nascimento (UFAL) 

     Anna Alleska Silva Santos (UNIT) 

     Allycia da Silva Álvares (UNIT) 

 Comunicação Oral 

Sabe-se que a Constituição Federal de 1988, ao tratar da Organização do Estado Brasileiro (ART. 19, Caput) e dos 

Direitos e Garantias Fundamentais (ART 5º, inciso VI), respalda a neutralidade do estado brasileiro quanto à liberda-

de do sujeito de possuir ou não uma crença, sem sofrer qualquer coação ou discriminação. Nesse sentido, no âmbito 

da execução de medidas socioeducativas, aplicadas adolescentes em conflito com a lei, o estado laico e a liberdade 

religiosa são defendidos no estatuto da criança e do adolescente (ECA) e no próprio sistema nacional de atendimen-

to socioeducativo (SINASE). Esses instrumentos legais estão, inclusive, alinhados a ditames internacionais, segundo 

os quais os adolescentes devem ter direito a receber visitas de um representante qualificado de qualquer religião da 

sua escolha, assim como o direito de não participar dos serviços religiosos e de recusar livremente, a educação, 

aconselhamento ou doutrinação religiosa. Contudo, foi percebida na prática a ofensa à liberdade religiosa em unida-
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des de internação. No presente trabalho, pretende-se apresentar a vivência do projeto de atenção integral á saúde 

prisional e internação socioeducativa (PAISPIS), UNCISAL, em uma unidade de internação provisória masculina no 

estado de Alagoas, onde foi percebida a instrumentalização e a doutrinação de uma determinada religião no recinto, 

contrariando o sentido de um estado laico, e da assistência religiosa, a qual deve ser oferecida respeitando a indivi-

dualidade de cada sujeito. Partindo da percepção de que essa negativa do direito fundamental à liberdade religiosa 

pode impactar negativamente na saúde integral dos adolescentes, os acadêmicos e preceptores do PAISPIS estrutu-

raram a atividade “espiritualidade e sentido de vida”, para oportunizar o contato dos adolescentes internos na referi-

da unidade com representantes de diferentes credos religiosas, com o intuito de promover uma intervenção reflexi-

va sobre estado laico e liberdade religiosa na unidade de internação. 

 

Coletivos Urbanos e Subjetivações da Cidade 

Gabriela Emery Sachse do Carmo (UNESP) 

     José Sterza Justo (UNESP) 

Comunicação Oral 

A cidade idealizada segundo a lógica do capital se estabelece alinhada a um modelo de urbe restrito e totalizante. 

Neste sentido, o espaço como produto dessas relações é planejado de forma a tornar experiências citadinas em pro-

cessos homogeneizantes. Diante desta racionalização da cidade coletivos se organizam em ações de modo a promo-

ver outras formas de uso dos espaços urbanos, sendo uma espécie de espelho da experiência na cidade. Desta for-

ma, criam modos de resistências frente a políticas conservadoras e autoritárias, convocando transformações na ma-

neira de habitar e reconfigurando a ordem do espaço em outras formas de apropriação. O objetivo ao qual pretende 

este trabalho é avaliar as práticas de apropriação dos espaços da cidade, buscando compreender como essas ações 

se dão, se são elas formas de produção de singularidades ou reprodutoras de relações e subjetividades já instituídas 

no espaço urbano. Se coloca a questionar a ação coletiva como possibilidade de micropolítica de resistência frente a 

lógica dominante, tendo em vista que a cidadania se expressa refém das condições socioeconômicas, raciais, de rela-

ções de gêneros e sexualidades, enquadrando as pessoas em níveis de acesso aos direitos. Para este trabalho inte-

ressou a perspectiva da cartografia que se estabelece no acompanhar processos, no cuidado ético de ampliar para 

linhas de singularizações, alargando as possibilidades de existência.  As intervenções urbanas contam com táticas 

para definirem melhor o que denunciam e fazem anunciar. O uso dos espaços públicos potencializa o compartilha-

mento das narrativas que se quer fazer circular, na qual, ações coletivas contribuem para compor novos modos de 

subjetivação e apropriação dos espaços da cidade. Nesse sentido, os coletivos urbanos promovem formas de ruptura 

com os espaços estriados e racionalizados da cidade e a colocação, em circulação e funcionamento, de outras for-

mas, práticas e sentidos da habitação da cidade. 

 

Da Literatura à Psicologia: Diálogos sobre Criação e Resistência 

Miguel de S. Lacerda Neto (UFRJ) 

     João Batista Oliveira Ferreira (UFRJ) 

Comunicação Oral 

A pesquisa propõe discutir as articulações entre psicologia e literatura, a partir do trabalho de criação literária e da 

obra quarto de despejo da autora Carolina Maria de Jesus. O intuito é pensar a psicologia como dispositivo de afir-

mação da vida e produção da política. O fazer da psicologia e da literatura são assim entendidos como dispositivos 

produtores de realidade e construção de possibilidades de transformação da vida e do organismo social. Com base 

ainda nos conceitos da filosofia da diferença, buscou-se traçar paralelos para os rumos da psicologia e seus proces-

sos de formação. Como a literatura e a psicologia utilizam o mesmo material para simbolização do mundo (o real) e 
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defendem modos de existência ética e politicamente referenciados. Ambas possuem potências na construção do 

bem-estar comum, rompendo desta maneira com as lógicas de dominação e controle. Neste sentido, é possível pen-

sar as práticas psicológicas e os saberes que elas movimentam, e os agenciamentos produzidos a favor das lógicas 

que operam a favor dos direitos de existência. 

 

Demonização e Colonização: Políticas da Vergonha e Subjetividades Abominadas 

Tatiana Lionço (UNB) 

Comunicação Oral 

Introdução:  A partir de ataques morais sofridos por mim, desencadeados por autoridades do legislativo que se ba-

seiam em preceitos de fé, esta pesquisa busca compreender as determinações sócio-históricas da demonização co-

mo estratégia de dominação. Objetivo: Visa identificar elementos históricos e culturais que sustentam a demoniza-

ção de grupos sociais, com destaque para a questão de gênero, sexualidade e dissidência moral. Orientação teórica: 

Baseada no estudo de narrativas históricas e teológicas sobre a demonologia, esta pesquisa pretende contribuir para 

uma leitura crítica dos discursos de demonização contemporâneos no contexto brasileiro.  A epistemologia decoloni-

al orienta estrategicamente a consideração crítica da política da vergonha e dos discursos de abominação como pro-

jetos políticos de dominação que mantém a lógica impositiva das moralidades hegemônicas no poder. As proposi-

ções de Butler sobre relatar a si mesma (ou prestar contas de si) também são acionadas como base teórica. Método: 

Estudo teórico que visa sustentar lugar de fala de uma acadêmica branca e cisgênero (ou seja, marcada por privilé-

gios estruturais) na crítica à colonialidade do poder eurocentrado. É uma pesquisa qualitativa que se apoia na experi-

ência biográfica como sujeito demonizado. Resultados: Falar de si mesma como demoníaca, como resposta à inter-

pelação difamatória (a política da vergonha) empreendida pelos “homens de bem na política”, permitiu conhecer a 

demonização do novo mundo como estratégia política de colonização. O encontro com as narrativas sobre movi-

mentos heréticos e o degredo tornam possível a identificação de sujeitos marcados pela branquitude européia como 

parte da resistência contra a colonização da humanidade e das subjetividades. Conclusões: Aprofundar conhecimen-

tos sobre a história da colonização Européia do Brasil é fundamental para que possamos recusar a manutenção da 

lógica colonizadora na política contemporânea. 

 

Discursos de Ódio sobre Política na Internet; Reflexo de um Pensamento Expandido? 

Ariane Felix da Silva (UFAL) 

Comunicação Oral 

País: Brasil. Ano: 2018. Em pleno século XXI nos deparamos com discursos autoritários e que ferem os direitos huma-

nos dos/as cidadãos/as brasileiros/as. É assustador o discurso de ódio que transita no país, em forma de ataques nos 

mais variados âmbitos, principalmente na internet. Ataques esses que refletem o pensamento de muitos cidadãos 

brasileiros  considerados “o cidadão de bem”, ou uma parte dele. As pessoas perderam a noção de educação, de res-

peito e destilam palavras de baixo calão por simplesmente não gostar do candidato do colega.  Só reproduzem aqui-

lo que pensam sobre democracia, demonstrando a falta de embasamento teórico e filosófico sobre ela. É necessária 

uma educação nessa perspectiva: O que é democracia? Será que nós brasileiros estamos vivendo em uma democra-

cia? Quais são os direitos que ela nos oferece?  Um pluralismo político limitado, o respeito aos direitos humanos, as 

liberdades fundamentais e a liberdade de expressão entre outros são princípios de uma democracia. Devemos conti-

nuar lutando por eles para que nossa democracia cresça. É necessário também um crescimento em âmbito nacional 

e regional em prol da consolidação da democracia, no que tange efetivação de direitos, extinção do autoritarismo, 

do totalitarismo que nos foram impostos no processo de colonização. Oposição a liberdade individual, legitimidade 

com base na emoção, na identificação de um regime como um mal necessário para combater a “problemas sociais 
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facilmente reconhecíveis”. A democracia é decisiva na efetivação dos direitos humanos dos/as cidadãos/ãs. O artigo 

21, parágrafo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte:  

    “a vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos; e deve exprimir-se através 
    de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou  
    segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto”. 

 

Envolvimento Ativista como Parte do “Renomear o Vivido”: Reflexões sobre Experiências Femininas pelos 

Ativismos Populares 

Cessimar de Campos Formagio (UFSCAR/SP) 

Comunicação Oral 

Nesta proposta de comunicação oral, pretendo trazer algumas considerações construídas em minha pesquisa de 

doutorado, realizada no programa de pós-graduação em sociologia da UFSCAR/SP, sobre a relação entre o envolvi-

mento feminino em ativismos populares e a busca social por renomear processos de subalternidades percebidos no 

cotidiano, ritual que nomeei como “renomear o vivido”. Em interlocuções, ocorridas entre 2015 e 2017, com mulhe-

res que, por diferentes formas e caminhos, passam/ passaram por experiências em práticas ativistas nas cidades de 

Campinas/SP e São Paulo/SP, percebeu-se que o envolvimento ativista, em meio a outras causas motivadoras, pode 

se dar enquanto parte de uma busca social por mapear e nomear angústias e insatisfações em relação a normatiza-

ções sociais que tecem o convívio nos espaços públicos e na família e naturalizam subordinações e violências. O exer-

cício de “dialogar em público” sobre questões sociais, possibilitado nos encontros ativistas, coloca-se como uma pos-

sibilidade de nomear coletivamente sensações antes confusas, e, assim, fortalecer e nomear a desidentificação em 

relação, principalmente, a dois reguladores presentes no contexto brasileiro de expansão da racionalidade neolibe-

ral: aos discursos/práticas de privatização do espaço público e ao dispositivo familiar que centraliza na figura femini-

na a responsabilidade pelos cuidados domésticos e familiares. Como referenciais teóricos, apoio-me nas considera-

ções sobre a expansão do neoliberalismo e seus impactos nas subjetivações contemporâneas construídas por Fran-

cisco de Oliveira e também por pesquisadores que se apropriam dos escritos de Foucault sobre a governamentalida-

de neoliberal, tal como Dardot e Laval, Nildo Avelino e Cibele Rizek. Para refletir a construção da subjetividade diante 

dos processos de sujeição, inspiro-me nas considerações de Judith Butler, Jacques Rancière e de Vladimir Safatle so-

bre os estranhamentos e desidentificações que compõem a produção dos sujeitos e ocasionam traduções e desejos 

políticos divergentes. 

 

Escola sem Partido e Cristianização da Educação: Subjetividades em Disputa 

Amana Mattos (UERJ) 

     Tatiana Lionço (UNB) 

Comunicação Oral 

Introdução: Esta pesquisa visa contribuir para a reflexão crítica sobre a fragilização da laicidade como princípio orien-

tador das políticas públicas de educação. Objetivo: Visamos evidenciar como as proposições legislativas defendidas 

por Deputados Federais das bancadas fundadas em preceitos de fé religiosa pretendem promover o proselitismo 

religioso, em tempo em que cerceiam práticas pedagógicas que promovam consciência democrática. Orientação teó-

rica: Partimos de uma concepção de educação não redutível à formação tecnicista, tal como defendida por Bell 

Hooks e Martha Nussbaum, primando pela constituição de subjetividades democráticas. Método. Esta é uma pesqui-

sa qualitativa cujo procedimento metodológico é a análise de documentos para fins de categorização analítica. Le-

vantamos e analisamos proposições legislativas apensadas em torno do PL escola sem partido, mas também projetos 

que propõem o ensino do cristianismo na educação básica.  Resultados: A análise permitiu verificar que a contradi-
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ção argumentativa na disputa fundamentalista religiosa sobre a educação nacional pode ser apresentada por meio 

de duas categorias: (1) a cristianização da educação e (2) a fragilização do reconhecimento da diversidade social, 

com ênfase para questões de gênero e diversidade étnica/religiosa.   Conclusões. A disputa fundamentalista da edu-

cação nacional pode ser entendida como projeto político mais amplo, que visa a formação de subjetividades afeitas 

aos princípios políticos defendidos por neoconservadores de direita no brasil. A ênfase no caráter técnico da educa-

ção é acionada para vedar debates sobre desigualdades sociais, o que não se coaduna com as proposições que expli-

citamente visam garantir a cristianização dos valores morais. 

 

Experiência e Autoritarismos: uma Leitura Benjaminiana da Contemporaneidade 

Cledione Jacinto de Freitas (UNESP) 

     José Sterza Justo (UNESP) 

Comunicação Oral 

A questão do autoritarismo é tema presente na obra de Walter Benjamin, principalmente ao tratar do fascismo e da 

violência já nas décadas iniciais do século XX e, principalmente, com a ascensão de nazismo e do fascismo nas Déca-

da de 1930. Ele teceu uma série de críticas a esse momento e das experiências das pessoas em relação a esses fenô-

menos. É curioso notar que essas são questões que ainda nos atravessam, mesmo quase um século após, com tonali-

dades mais acinzentadas. Nessa via, esse trabalho intenta tratar das ressonâncias do pensamento de Walter Benja-

min à crítica, em especial ao conceito de experiência, aos autoritarismos e conservadorismos contemporâneos. A 

pesquisa é de cunho bibliográfico nas obras de Walter Benjamin e de comentadores que tratam dos termos história, 

pobreza da experiência, narração, memória e violência. A pobreza da experiência dos autoritarismos e das violências 

ocorridas e ainda presentes, acrescidos pela grande dificuldade de articula-los à história e à memória, bem como às 

rupturas da narração e aos discursos fragmentários e desconexos, contribuem em grande medida para discursos e 

práticas cada vez mais parecidos aos dos momentos do auge do nazismo e fascismo. Há um movimento de atualiza-

ção e reatualização do estado de exceção, com uma plasticidade extraordinária da lei e das construções discursivas 

que se ajustam às mudanças de interesses particulares para legitimar ações contra minorias, como populações em 

situação de rua, de nomadismo e errância, negros, mulheres, gays e outros. Não podemos esquecer da legitimação 

da política conservadora para sustentar tais discursos, tratando o outro – não hetero, não cristão, não familiaresco, 

etc., como inimigos e logo seres desqualificados. A contemporaneidade com o excesso de experiências, está produ-

zindo sujeitos destituídos da experiência do autoritarismo e do conservadorismo, sujeitos sem sentidos de história e 

“sem memória”. 

 

Ideologia nas Redes Sociais: Fake News como Veículo de Ideias 

Artur Gevázio de Lira da Silva (FPO) 

     Kevin Samuel Alves Batista (FPO) 

Comunicação Oral 

As redes sociais são um dos maiores fenômenos de massa da atualidade. As suas facilidades de uso e conectividade, 

são fatores que auxiliaram a sua expansão para além do uso cotidiano, vide as jornadas de 2013, organizadas princi-

palmente através delas. Atualmente, grupos e digital influencers autodenominados de esquerda e direita se digladi-

am nas redes, defendendo seus ideais a todo custo, muitos proferindo discursos de ódio a quem possui um posicio-

namento antagônico, se destacando a criação de fake news, que são notícias falsas e sensacionalistas criadas e espa-

lhadas somente com o intuito de enfraquecer o outro lado. Objetivou-se discutir o que leva tais grupos seguirem 

essas ideologias, construir e crer nessas fake news. Utilizamos para esta discussão o conceito de ideologia de Guares-

hi (2008), o estudo de Allcot e Gentzkow (2017) sobre o impacto das fake news nas eleições americanas de 2016, o 
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conceito de discurso de ódio trazido por Schâfer, leivas e santos (2015) e a ideia de indústria cultural de adorno e 

Horkheimer (1985). Fora utilizado o método de revisão narrativa de literatura, assim produzindo um escopo teórico 

amplo sobre o tema. Relacionando os conceitos, trouxemos o ideal das fake news como um produto da indústria 

cultural, em que a ideologia por trás destas notícias, as fez se tornarem um produto, um produto que é mais aceito 

quando elas convergem com o ponto de vista ideológico de quem as lê, ou quando o sujeito possui um conhecimen-

to raso sobre a temática. Allcott e Gentzkow (2017) apontam uma motivação financeira (no sentido de quanto mais a 

notícia for compartilhada e visualizada, maiores serão os ganhos) e ideológica (por favorecer os seus candidatos ou 

causas) na criação destas notícias. Concluímos que as fake news podem ter um papel preponderante e massivo na 

formação, perpetuação de ideologias e no processo de alienação. 

 

Lesbianidades em Rede: Alguns Apontamentos sobre um Curso de Extensão 

Beatriz de Mattos Porto (UNESP) 

     Danielly Christina de Souza Mezzari (UNESP) 

     Fernando Silva Teixeira Filho (UNESP) 

Comunicação Oral 

Temos como objetivo neste trabalho apresentar algumas reflexões acerca do desenvolvimento de um curso de ex-

tensão intitulado “Lesbianidades, feminismos e estudos Queer: estéticas das (re)existências”. Este aconteceu ao lon-

go de 06 encontros semanais e foi ministrado por alunas do programa de pós-graduação em psicologia da UNESP/

Assis. Acreditamos que a produção de conhecimento não se faz unicamente a partir de discussões de cunho estrita-

mente acadêmico, com textos e artigos científicos. Desta maneira, o curso foi também composto por exibições de 

material audiovisual e poesias, tais como as de Raissa e. Grimm e Val Flores, do curta metragem quinze (2014), de 

Maurilio Martins, e do longa metragem margarita com canudinho (2015), de Shonali Bose e Nilesh Maniyar. Partimos 

do pressuposto de que estes materiais são também estratégias de desestabilização dos cânones hegemônicos acerca 

do que conta como conhecimento científico, legitimado. Entendemos que a proposta do curso de extensão pode ser 

pensado enquanto um espaço de resistência com relação tanto ao apagamento dos nossos corpos na universidade, 

quanto no que diz respeito à produção de conhecimento por e sobre mulheres lésbicas/lesbianidades. Inicialmente 

desejávamos simplesmente criar um grupo de estudos e debates em que pudéssemos visibilizar autoras lésbicas e 

promover algumas discussões a partir delas. No entanto, com o decorrer dos encontros percebemos que foi sendo 

produzido também um espaço de acolhimento e troca de experiências que nos instigou a propor a criação de um 

espaço permanente em que pudéssemos nos encontrar, criar redes de afeto e troca de saberes a fim de resistir ao 

silenciamento das nossas existências. Nesse sentido, o desenvolvimento do curso de extensão nos ajudou a vislum-

brar as lesbianidades enquanto lugares potentes de transformação de práticas e saberes já consolidados, bem como 

de apostar na criação de redes enquanto táticas de produção de vidas mais potentes e mais vivíveis. 

 

Mulheres Indígenas no Sistema Prisional Brasileiro: Um Problema de Estudo para a Psicologia 

Bruna Amaral Dávalo (UNESP) 

Comunicação Oral 

Ainda que a população indígena no brasil tenha aumentado nos últimos anos, ela continua invisibilizada por diversos 

setores sociais. No caso da psicologia, o interesse por temas relacionados à população indígena vem se tornando 

significativo, entretanto, as possibilidades de pesquisa são abundantes e ainda pouco exploradas se comparada a 

outras áreas das ciências humanas e sociais aplicadas – como, por exemplo, antropologia, sociologia e direito. A res-

peito das bibliografias já produzidas pela psicologia brasileira sobre a temática, Ferraz e Domingues (2016) destacam 

o caráter interdisciplinar das mesmas, assim como a “falta de um referencial teórico bem definido específico da área 
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da psicologia”.  Neste sentido, o presente trabalho visa apresentar os desdobramentos iniciais da pesquisa de douto-

rado intitulada "prisioneiras invisíveis: mulheres indígenas encarceradas nos estabelecimentos penais de mato gros-

so do sul", cujo objetivo é problematizar, à luz do referencial teórico da psicologia social crítica e estudos decoloniais, 

a construção da subjetividade de mulheres indígenas que estão presas em unidades penais localizadas no estado 

brasileiro de mato grosso do sul - MS. Além do necessário levantamento bibliográfico, a pesquisa é subsidiada por 

entrevistas realizadas com mulheres indígenas em situação prisional. Dentre tais entrevistas, destacam-se elementos 

acerca de Kuñataî (nome fictício cujo significado é "mulher jovem"), mulher da etnia Guaraní-Kaiowá que cumpre 

pena de vinte e cinco anos de reclusão no estabelecimento penal feminino de três lagoas - MS com base no Artigo 

157, § 3º, Parte II do Código Penal Brasileiro. Para além de apresentar dados meramente censitários acerca das mu-

lheres indígenas no sistema prisional, a pesquisa aborda temas como o protagonismo destas mulheres, especialmen-

te as Guaraní-Kaiowá,  nas lutas contra as diversas formas de exclusão, violência e negligência do estado a que são 

submetidas cotidianamente. 

 

O Trabalho com Grupo de Homens Agressores: A Experiência do Nah 

Igor Costa Palo Mello (UNOESTE) 

     Natália Bezerra de Souza (UNOESTE) 

Comunicação Oral 

Trata de pesquisa junto ao núcleo de atenção ao homem (Nah) de uma cidade do oeste paulista, que desenvolve 

trabalho com homens autores de violência contra a mulher. O trabalho do Nah é realizado com a rede mulher do 

município, em especial, o CREAS – mulher e fundamenta-se nos Artigos 35 e 45 da Lei Maria da Penha. O objetivo da 

pesquisa é analisar as percepções da equipe do Nah acerca do trabalho desenvolvido com homens autores de violên-

cia contra a mulher e as possíveis mudanças nas percepções dos usuários a partir dos atendimentos realizados nos 

grupos reflexivos. Possui como base teórica as concepções de gênero como construção social e portanto, passíveis 

de serem desconstruídas ou resignificadas e a violência, desnaturalizada. Trata-se de metodologia de abordagem 

mista de campo com caráter exploratório, tendo como instrumentos entrevistas semi-estruturadas sobre o trabalho 

realizado, os resultados já obtidos e esperados, além de questionário com escala de tipo Likert abordando percep-

ções sobre gênero dos atendidos, dinâmicas relacionais, reconhecimento de violências e táticas de resolução de con-

flitos, com comparações pré e pós-atendimentos. A análise dos dados qualitativos é realizada através da analise de 

conteúdo e dos dados quantitativos através do software PSPP. Os resultados já obtidos apontam para o caráter polí-

tico da atuação dos profissionais concomitante a falta de institucionalização como política pública do trabalho reali-

zado, a efetividade do serviço no que tange às mudanças de percepções dos atendidos, a redução do número de 

reincidências, por meio de feedback do CREAS – mulher, a dificuldade na abordagem da religião e da violência psico-

lógica, a incompreensão dos agressores sobre os motivos do encaminhamento ao Nah, a demora nos encaminha-

mentos via processo judicial e a insuficiência do tempo de permanência nos grupos. 

 

Psicopolítica da Violência Contra Atingidos por Barragens: A Subjetividade como Instrumento de Legitimação 

Andreia Duarte Alves (UNESP) 

     José Sterza Justo (UNESP) 

Comunicação Oral 

O aumento de desalojados pela implantação ou rompimento de barragens e as crises socioambientais decorrentes 

levaram-nos, desde meados dos anos 2000, a estudar a subjetividade de populações atingidas por barragens. No tra-

balho de conclusão da graduação e na dissertação de mestrado em psicologia e sociedade, pesquisamos uma comu-

nidade atingida por uma barragem instalada na década de 1990. Na atualidade a violência tem se aprofundado, rela-



 

19  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió -AL 

tórios recentes do conselho nacional de direitos humanos (CNDH) sobre as violações de direitos contra atingidos por 

barragens hidrelétricas e pelo rompimento de uma barragem de resíduos de mineração em minas gerais – respecti-

vamente em 2010 e 2017 – revelaram a mesma lógica de institucionalização das violações de direitos, negociações 

autoritárias, criminalização da resistência, penalização de lideranças comunitárias, instrumentalização das políticas 

de assistência social, ausência ou fragilidade de indenizações e reparações, etc. A identificação de um aprimoramen-

to dessas estratégias a partir da instrumentalização da violência psicológica em processos recentes como as viola-

ções observadas em belo monte (PA) e mariana (MG) motivou-nos a seguir no doutoramento investigando a dinâmi-

ca psicopolítica do processo de desapropriação e indenização a essas populações. Para isso temos coletado e analisa-

do documentos de domínio público disponíveis em sítios oficiais de instituições e órgãos públicos, empresas respon-

sáveis pelas barragens, agências de notícias, movimentos sociais e ONGs referente a processos ocorridos após 2010. 

A bibliografia teórica sobre violência estudada até esta etapa da pesquisa compõe a ciência política e da psicologia 

política. Porém, optamos por não definir antecipadamente o referencial teórico, mas delimitá-lo a partir das especifi-

cidades dos conteúdos obtidos ao longo do trabalho de investigação. Nosso objetivo é descrever a dinâmica psicopo-

lítica de consolidação e legitimação da violência e como a subjetividade – medo, luto, revolta, resistência, culpa, etc. 

– são aliciados e manipulados ao longo das diferentes etapas de negociações e dos processos judiciais. 

 

Visitando o Filme "Orações Para Bobby": Reflexões sobre Homossexualidades Masculinas 

Ertz Clarck Melindre dos Santos (UNESP) 

     Fernando Silva Teixeira Filho (UNESP) 

Comunicação Oral 

Refletindo sobre a questão LGBTQI+, mais especificamente a homossexualidade masculina, lançamos um conjunto 

de reflexões que envolvem diretamente o personagem Bobby Griffith, protagonista do filme “orações para 

Bobby” [Prayers for Bobby] (2009), de Russell Mulcahy. Na obra fílmica nos é apresentada a trajetória dele, um jo-

vem que sempre foi identificado como o filho “perfeito” dentro de uma família ligada à igreja presbiteriana dos esta-

dos unidos. A película é baseada em fatos. O personagem principal traz sua homossexualidade como tema da narra-

tiva em tela, sendo que ela não é aceita, sendo inclusive bastante discriminada em especial pela mãe. A violência 

psicológica é tão forte que Bobby realiza suicídio. Para os nossos estudos é importante destacar que o foco dessa 

comunicação oral será primeiramente a morte simbólica da heterossexualidade do personagem, pois esta orientação 

sexual é o padrão esperado pela maioria das famílias, inclusive a dele. Em segundo plano traremos a reflexão do 

quanto que o discurso autoritário da heteronormatividade foi crucial para esse desfecho trágico que ceifou e, por 

conseguinte, extingue várias vidas de adolescente e jovens, inclusive brasileiros. Temos como objetivo mostrar como 

foi construída essa violência, que aliada à heteronormatividade constrói existências abjetas, discriminadas que são 

inclusive extintas, como é o caso apresentado nesse breve estudo. Pretendemos gerar um conjunto de reflexões so-

bre o quanto a homossexualidade e a saída do “armário” (termo usado para expressar a ação de uma pessoa revelar 

a outra/s que é gay) podem ser processos compreendidos de formas mais ampla, empoderadora e principalmente 

transformadora. Baseados nos estudos Queer, procuraremos criar um espaço dialógico que também contemple fu-

turamente a escuta dessas histórias de vida em uma pesquisa de doutorado. Os desdobramentos que vierem a exis-

tir poderão gerar diversas possibilidades de intervenções psicológicas baseadas na união de uma escuta clínica aliada 

também a produções cinematográficas.  
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Eixo Temático 1 

Discursos Autoritários e Conservadores no Brasil e suas Implicações para a Democracia 

 

Coordenadores(as): 

Saulo Santos Menezes de Almeida (UNIFACS) 

Lawerton Braga da Silva (UFPB) 

Sheyla Fernandes (UFAL) 

 

A partir da Psicologia Política é possível traçar reflexões sobre o atual momento político que vive-

mos no país, cujos retrocessos vividos em diferentes setores são perceptíveis. Dito isto, o objetivo 

desse GT é tratar questões ligadas às diferentes formas de expressão do preconceito e o impacto 

que elas exercem nos modos de ser e viver das pessoas. Especificamente, interessa-nos discutir os 

impactos que posições autoritárias e conservadoras contribuem para os retrocessos e privações de 

conquistas para diferentes movimentos sociais. Desta forma, os trabalhos propostos neste GT de-

vem propor uma discussão a partir de temáticas centralizadas no tema do preconceito e suas mais 

diversas facetas: sexismo, racismo, homofobia, LGBTfobia, transfobia, etc., a fim de perceber como 

diferentes manifestações antidemocráticas estão fazendo parte do atual cenário que vivemos e co-

mo as expressões preconceituosas são capazes de reproduzir retrocessos no cotidiano de pessoas e 

grupos sociais.  
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“O Brasil Rejuvenescido”: As Relações Públicas a Serviço da Construção da Imagem do Governo Collor 

Guibson Dantas (UFAL) 

Eloysa Lopes de Souza (UFAL) 

Comunicação Oral 

A política sempre foi um campo em que regimes ou autoridades manipularam o imaginário social por meio 

de avançadas técnicas de relações públicas, com ênfase na utilização de instrumentos de propaganda para 

cooptação da opinião pública. No caso do Brasil republicano – com o seu histórico de revezamentos entre 

sistemas autoritários e democráticos ao longo de quase treze décadas -, as relações públicas, mesmo que de 

forma indireta, ajudaram a eleger, sustentar e destituir governantes, como foi o caso, por exemplo, de Fer-

nando Collor de Mello na última década do século passado. Entretanto, apesar da política ser um dos temas 

mais discutidos em várias disciplinas das ciências humanas e sociais no Brasil, ainda é pouco explorado pelos 

acadêmicos de relações públicas. Isso justifica a elaboração deste projeto de pesquisa, que objetiva investi-

gar a utilização das técnicas de relações públicas pelo governo de Fernando Collor (1990-1992), identificando 

as estratégias propagandísticas empregadas na construção de uma imagem pública positiva dos referidos 

governos e conseqüente aceitação pública. Para lograr os resultados foi construída uma metodologia qualita-

tiva dividida em quatro fases de estudo: primeira, revisão de literatura sobre teoria das relações públicas e 

história do Brasil (1974- 1992), além do estudo do conceito “populismo” de Ernesto Laclau; segunda, seleção 

da amostra de estudo; terceira, categorização qualitativa da amostra; quarta, interpretação e análise compa-

rada dos resultados. Dessa forma, pretende-se contribuir para a ampliação do debate sobre as relações pú-

blicas no âmbito da política e seu importante papel no processo de legitimação pública de um determinado 

governo. 

 

A Face Online da LGBTfobia: Analisando a Expressão da Intolerância Homotransfóbica no Facebook 

Maria Lúcia Vicente da Silva (UFAL) 

     Amarillys Rayzza Félix da Silva (UFAL) 

     Alanda Maria Ferro Pereira (UFAL) 

     Sheyla Christine Santos Fernandes (UFAL) 

     Leogildo Alves Freires (UFAL) 

Comunicação Oral 

No ano passado foram contabilizadas 445 mortes de LGBT no Brasil, em uma proporção de um assassinato a 

cada 20 horas. Estes dados ilustram que a situação das minorias sexuais no país ainda é crítica, resultando 

em manifestações extremas de intolerância homotransfóbica. Um aspecto complicador desse contexto é que 

esse tipo de intolerância tem sido observada tanto no contexto real, quanto virtual, como é o caso das redes 

sociais, principalmente o Facebook. Sendo assim, o presente estudo objetivou conhecer, através da Teoria da 

Ação Planejada (TAP) de Fishbein e Ajzen (1975), a dinâmica de expressão da intolerância homotransfóbica 

no Facebook. Para tanto, recorreu-se a grupos mais relevantes de militância abertos de ativismo LGBT e a 

partir dos comentários dos usuários dessa rede social nesse grupo foi construído um banco de dados textu-

ais. Esse banco foi analisado por meio do software IRAMUTEQ, sendo realizada uma análise de classificação 

hierárquica descendente (CHD). Os resultados apontaram que emergiram cinco classes temáticas da intole-

rância LGBT: classe 1 (28,8% das UCES) “intimidação LGBTFóbica”; classe 2 (30,8% das UCES) “aspectos religi-

osos”; classe 3 (13,6% das UCES) “impunidade da violência homotransfóbica”; classe 4 (12,6% das UCES) 

“aspectos políticos”; e por fim a classe 5 (14,1% das UCES) “aspectos culturais e midiáticos”. Esses resultados 

corroboram a influência das normas cisheteronormativas na manifestação da intolerância homotransfóbica 

T
r

a
b

a
lh

o
s

 



 

23  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió-AL 

no Facebook. Conclui-se que esses resultados reproduzem elementos danosos da dinâmica e expressão da intolerân-

cia, reforçando práticas e discursos preconceituosos tal como acontece no contexto real ilustrado pela escala de vio-

lência homotransfóbica que coloca o nosso país na amarga liderança do ranking mundial de crimes contra  a popula-

ção LGBT. Palavras-chave: LGBTfobia, intolerância, Facebook. 

 

A Imagem do Transexual no Serviço de Saúde: Uma Revisão Narrativa na Psicologia 

Ana Carolina Pinto Santos (UNIFACS) 

     Saulo Santos Menezes de Alemeida (UNIFACS) 

     Junior Sena (UNIFACS) 

Comunicação Oral 

A transexualidade é uma condição onde o sexo fenotípico não é congruente ao gênero psicológico, onde se enqua-

dra em uma situação não normativa de gênero. Por possuir especificidades, os transexuais são resguardados por po-

líticas públicas a fim de garantir seus direitos de saúde. A partir de uma busca de materiais para construir uma revi-

são narrativa, foram analisadas as políticas públicas e o conjunto de leis que assiste a essa população e percebeu-se a 

ausência das pessoas transexuais em procurar o serviço de saúde em situações que não tivesse como causa o trata-

mento de HIV e processo de transgenitalização, devido ao preconceito sofrido, revelado na falta de informação dos 

profissionais sobre as demandas especificas da condição por questões morais e de discriminação que ocorrem du-

rante os atendimentos, contribuindo para se tornar discrepante a relação entre as conquistas de políticas públicas 

que garantem aos transexuais direitos de equidade e a qualidade do atendimento no serviço de saúde. 

 

Adolescentes em Cumprimento de Medidas: Estratégias Metodológicas que Protegem ou Violam? 

Eliana Silva Pinheiro (FLF) 

     José Maria Nogueira Neto (FLF) 

     Anne Graça de Sousa Andrade (FLF) 

Comunicação Oral 

Este trabalho tem como base o relato de experiência do estágio supervisionado em Psicologia Social e Comunitária I, 

realizado no centro de referência especializado de assistência social – CREAS, Sobral – CE. O CREAS, com direcionado 

ao atendimento da comunidade em situação de risco social, vulnerabilidade, direitos violados. Iremos delimitar as 

discussões diante do Serviço de Medidas Socioeducativas- MSE, que tem com o propósito de promover ações de na-

tureza pedagógica direcionada aos adolescentes em cumprimento de medidas. Com o objetivo de contribuir de for-

ma critica na construção de novas possibilidades às metodologias envolvidas ao próprio serviço. Analise parte de 

uma observação participante junto às atividades realizadas pelos serviços, encontro grupal com adolescentes e fami-

liares, visitas domiciliares e institucionais, em conjunto com os técnicos de referencia. A realização das atividades 

que são direcionadas em articulação para os responsáveis e os adolescentes, estas que são registradas como base de 

relatório final na qual desenvolver autonomia aos mesmos junto a tomada de consciência e resignificação do ato 

cometido. No entanto, foi observado o um número significante de reincidência dos menores ao serviço, em pouco 

tempo de cumprimento das medidas. Que nos leva a refletir a efetividade dessas intervenções. Percebeu-se o com-

portamento disperso dos adolescentes nas atividades, falta de motivação e desinteresse no envolvimento. É possível 

perceber a discrepância do processo de trabalho junto a sua finalidade proposta do serviço. Assim, promover refle-

xões junto aos profissionais responsáveis em mediar as ações e metodologias aplicadas, reavaliando as condições 

reais do que se afirmam a ser um cumprimento satisfatório desses menores e que minimamente possibilite reformu-

lar o cenário da reincidência. Reafirmando o direcionamento de promover autonomia e consciência da prática do ato 

infracional. Que as intervenções em grupo sejam mais que apenas meio de registro, mas tende a garantir minimante 

suporte que venha fortalecer esses jovens. 
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Análise dos Fatores que Influenciam a Intenção Comportamental de Expressar Intolerância no Facebook 

Jessica Caroline Sabino Pimentel (UFAL) 

Layane Emília Costa Martins Prudencio (UFAL) 

     Luiz Eduardo Canuto Mendonça (UFAL) 

     Sheyla Christine Santos Fernandes (UFAL) 

     Leogildo Alves Freires (UFAL) 

Comunicação Oral 

A teoria utilizada para este estudo foi a teoria da ação planejada (TAP). O Objetivo do plano individual foi desenvol-

ver um instrumento de pesquisa para a identificação dos fatores que influenciam na intenção comportamental de 

expressar intolerância no Facebook. Para a realização desta pesquisa foram entrevistadas 25 pessoas. Os dados fo-

ram transcritos e posteriormente transformados em um único corpus para análise no software Iramuteq. O software 

mostrou-se útil e eficaz para análise de conteúdo das entrevistas. Os resultados iniciais indicaram a existência de em 

4 classes, a partir das semelhanças entre as palavras. A classe 1 é representada por 37,5%, chamada de crença atitu-

dinal, que se refere a atitude. A classe 2 são crenças de controle, corresponde há 25,8%, descreve a percepção do 

sujeito frente ao controle sobre o uso do Facebook, a presença de fatores que possam facilitar ou dificultar o seu 

desempenho do comportamento. A classe 3 são crenças normativas, composta por 16,2%, que regula o comporta-

mento de um sujeito. A classe 4 é referente a crença de intenção, com 20,5%, que se refere a intenção do sujeito. 

Foram Elaborados os itens, como instrumento, com escalas de resposta tipo Likert de 7 pontos (1- Discordo total-

mente e 7 – concordo totalmente), com sentenças relacionadas aos 4 construtos Medidos pela TAP, sendo estes 

crença comportamental, crença normativa, crença de controle e crença atitudinal. 

 

Discurso de Ódio: Análise dos Atos Homofóbicos nos Artigos Científicos Brasileiros 

Camila dos Anjos Falcão (UFAL) 

Comunicação Oral 

Problematiza questões acerca da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, especialmente pela 

via da criminalização da homofobia em seu aspecto psicossocial e jurídico. Para tanto, apresenta a construção histó-

rica do termo homofobia, por meio de uma revisão bibliográfica de artigos brasileiros na plataforma BVS-PSI, com os 

descritores homofobia, discriminação sexual e intersecção deles homofobia and discriminação sexual e um corte 

temporal de 10 anos (2008 – 2018). Os resultados apontam para uma produção em que o brasil apresenta um índice 

alto de casos de discriminação sexual, desde preconceitos diários até homicídios contra a comunidade LGBT; a pro-

dução pontua que a falta de denúncias geram invisibilidades; descrevem os modos como às vítimas reagem a essa 

discriminação e indicam as formas para tornar visível essa problemática. Os artigos destacam que a sexualidade figu-

ra como um aspecto determinante para o discurso de ódio contra os homossexuais, ou aqueles que não estão em 

uma prática heteronormativa de convívio social. O aumento da criminalidade indica, a nosso ver, uma urgência pre-

mente de pesquisas que possam dar visibilidade aos atos de violência contra a população LGBT, e contribua para um 

melhor entendimento do tema e proposituras de políticas públicas. 
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Do Amém ao Axé: Religião Afrobrasileira e o Impacto na Sociedade 

Thalita de Carvalho Soares (UNISEPE) 

Comunicação Oral 

A dinâmica cultural brasileira é traçada pela miscigenação resultante do processo de povoamento e exploração no 

país, o que resultou em uma sociedade de classes com grandes variações de linguagem, crenças, valores, tradições, 

gastronomias, identidades e economias. No âmbito religioso, as tradições de origem africanas e escravistas foram 

historicamente conceituadas como irracionais pelas classes sociais mais elevadas, deturpadas e perseguidas diante 

da ideologia do cristianismo, considerando suas divindades como manifestações do demônio, o que resultou numa 

intolerância religiosa que persiste até os dias de hoje. O branqueamento do povo brasileiro, proposto por alguns teó-

ricos nacionais como solução para problemas referentes à pobreza e ao atraso do país culminou em concepções ne-

gativas a qualquer movimento de origem afrodescendente, sendo notórias as influências das relações hierárquicas 

de poder frente ao papel empregado às religiões na mobilidade social, formulação de gênero e etnia. Racismo, pre-

conceito, discriminação e intolerância religiosa são situações comuns no convívio dos brasileiros, fazendo com que a 

população afrodescendente passe a negar a sua própria cultura, elevando os níveis de poder do catolicismo e do 

evangelismo na política e nas comunicações de massa. Há uma grande necessidade de reflexões e discussões no 

campo da psicologia sobre possíveis intervenções no resgate de valores e reconhecimento da identidade e cultura 

afrobrasileira, visando combater a violência decorrente dos estigmas negativos impostos pela sociedade. O objetivo 

deste projeto é clarear o conhecimento sobre a Umbanda, religião brasileira nascida através das ligações culturais 

descendentes dos rituais indígenas, do Candomblé Africano, do Kardecismo Francês e do catolicismo, através de le-

vantamento bibliográfico, entrevistas semi-estruturadas e observação etnográfica de grupo ligado à Umbanda no 

município de Pariquera-Açu. 

 

Estereótipos e Schadenfreude: O Prazer no Desprazer dos Outgroups 

Saulo Santos Menezes de Almeida (UNIFACS) 

     Vanessa Andrade de Assis (UNIFACS) 

     Marianne Cunha (UNIFACS) 

     Ícaro Cerqueira (UNIFACS) 

Comunicação Oral 

Schadenfreude é um termo Alemão, que significa prazer malicioso, ou seja, é quando o ser humano sente prazer ao 

observar a infelicidade do outro. Nas relações intergrupais denota-se ainda uma possível influência dos estereótipos 

para ativação da Schadenfreude (Fiske, et al. 2002). Fiske (2002) prevê que o conhecimento do estereótipo 

(relacionado ao status e competividade) de um grupo ativará o preconceito invejoso, podendo desencadear respos-

tas emocionais como a expressão do prazer malicioso. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi analisar a atribuição de 

estereótipos e a Schadenfreude frente a alvos sociais em situação de infortúnio, facilitadas ou não a atribuírem tais 

estereótipos. Participaram da pesquisa 40 pessoas, entre 18 e 50 anos. Os participantes foram entrevistadas utilizan-

do um roteiro pré-estabelecido, onde elas eram solicitadas a apresentar traços a si mesmo acerca de sentimento 

frente a uma situação de inveja. Foi possível identificar nos discursos das que a inveja é frequente dentro das suas 

relações interpessoais, assim como o sentimento de inferioridade, não tendendo a diminuir com o passar do evento 

angustiante. Surgindo assim, uma espécie de ameaça de status ao grupo podendo desencadear na expressão da 

Schadenfreude. Mediante o exposto, conclui-se que as atribuições feitas p podem reforçar a expressão da Schaden-

freude, por meio das relações intergrupais. Dentre essas relações, foram identificadas algumas variáveis que podem 

influenciar nesse processo como o sentimento de inferioridade em relação aos membros do exogrupo, os episódios 

que legitimam a Schadenfreude, entre outros. Vale ressaltar o quão importante é compreender as relações intergru-

pais, a maneira como são pensadas, já que interferem nos relacionamentos pessoais, tanto positivamente, como 

negativamente. 
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Governamentalidade Cínica Atual e Genealogia do Cinismo: Qual a Condição da Crítica Hoje? 

Tiago Cassoli (UFG) 

Comunicação Oral 

O objetivo deste resumo é problematizar certas racionalidades políticas atuais que programam condutas numa lógica 

cínica, cujos elementos são diversos (discursos, práticas intervencionistas do tipo psicológicas, medicamentosas, psi-

quiátricas, jurídicas, gestos, piadas, riso, etc) e que se relacionam de forma complexa. Sloterdijk ( 2012) afirma que o 

cinismo atual é uma insolência que trocou de lado, ficou com as elites políticas e econômicas que assumiram um dis-

curso cientificista e tecnocrata de maneira cínica. Safatle (2008) afirma que  cínico é todo enunciado que faz com 

que valores, princípios e critérios normativos intersubjetivamente partilhados consigam justificar situações que lhes 

seriam contrárias. Para tanto, proponho uma genealogia Foucaultiana do cinismo a partir da antiguidade greco-

romana buscando com isso uma avaliação do presente. Quando e como surge o cinismo como norma? Quais eram 

as forças que deram as condições de sua apropriação? Quem são os personagens, os saberes e práticas que emergi-

ram neste acontecimento? Busco trazer num primeiro recorte  a luta, entre a leis e regras da polis e as resistências 

da práxis cínica antiga. Já num segundo, problematizo como "agentes institucionais" cumprem uma função cínica nas 

instituições hoje, como juízes, psiquiatras, médicos, psicólogos, pedagogos, professores, assistentes sociais, etc, em 

que o cinismo perde a sua força subversiva para tornar-se um elemento de uma relação de poder que investe numa 

fragilização das normas e, ainda, produz sujeitos que riem cinicamente de si mesmo e de suas ações. Assim, a nor-

mativa funciona de maneira cínica, ou seja, ela valeu, mas não vale mais. Conclusão: o cinismo na atualidade longe 

de ser uma resistência é, na realidade, a lógica mesma de funcionamento dos dispositivos disciplinares e de seguran-

ça atuais que produzem sujeitos, ao mesmo tempo, no código e em sua negação. Proponho problematizar essa raci-

onalidade cínica a partir do método genealógico, entendendo-a como um programa que orienta nossas condutas. 

 

Mulheres nas Exatas e Tecnológicas: Retrato da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Maria Gabriella Madruga de Macêdo (UFRN) 

     Gabriela Pessoa Soares (UFRN) 

     Joyce Nayara de Medeiros Pereira (UFRN) 

     Natália Nogueira de Medeiros (UFRN) 

     Alynne Fonseca de Oliveira (UFRN) 

     Taoane Uchoa de Araújo Borges (UFRN) 

Comunicação Oral 

As áreas tecnológicas e exatas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte têm apresentado, na última década, 

um novo cenário com a presença maior do público feminino, possibilitando a atenuação da homogeneidade histórica 

dessas áreas de conhecimento e ampliando assim o mercado de trabalho aos mais diversos gêneros. O presente tra-

balho busca identificar o que é ser mulher na universidade, através de uma análise cronológica e comparativa, base-

ada nas respostas concedidas pelas professoras e alunas desses campos em relação ao estímulo à escolha do curso, 

políticas públicas de permanência na instituição, mercado de trabalho, autonomia, filhos, etc, mostrando assim não 

apenas os entraves para a entrada nesses cursos como também as dificuldades na manutenção desse vínculo de gra-

duação. Para tanto, utilizou-se da metodologia de pesquisa quali-quantitativa, com método de estudo de caso, utili-

zando o questionário semi estruturado como técnica de coleta dos dados. A relevância desse estudo ocorre pela uni-

versidade ser um ambiente propício para o estímulo e ratificação da igualdade de gênero e de oportunidades, mas 

ainda reproduzir estereótipos de gênero. 
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O Mal-Estar na Democracia: Reflexões sobre a Crise da Nova República à Luz da Psicanálise 

Amanda Gabriele de Freitas Santos (UFPE) 

     Paulo Vinícius da Silva (UFPE) 

Comunicação Oral 

Em nosso modelo de democracia representativa somos, enquanto cidadãos, estimulados a limitar a participação de-

mocrática às eleições diretas. Limitar a atuação dos cidadãos ao processo eleitoral é conferir a esse imprescindível 

instrumento da democracia uma dimensão messiânica. Se o nosso processo eleitoral angaria tal dimensão, a nosso 

ver ele estimula os eleitores à procura de um “messias”. Aliado a isto, o brasil vive um conturbado cenário político 

caracterizado pela descrença da população com as instituições democráticas, somado a altos níveis de desemprego e 

criminalidade que tem gerado medo e, portanto, intensificado o anseio por um “redentor” dos males de nossa jovem 

democracia. O perigo para esta reside justamente nesse medo que tem em suas origens a semente do conservado-

rismo, a qual germinou e infestou o país de discursos de ódio, de discursos excludentes, de ações que ferem a demo-

cracia e freiam as propostas progressistas. Em vista disso, o presente trabalho propõe-se a compreender e interpre-

tar a presente conjuntura através de uma análise sobre nosso modelo de democracia representativa, sobre o que 

sustenta os crescentes discursos de ódio e determinados comportamentos dos eleitores à luz da psicanálise, a fim de 

fornecer uma possibilidade de compreensão sobre a crise da nova república brasileira e a onda antidemocrática que 

nos assola. A análise terá como principais sustentáculos os seguintes escritos de Freud: introdução ao narcisismo 

(1914) e o futuro de uma ilusão (1927), a qual tomará emprestada os conceitos de narcisismo e anseio pelo pai fren-

te ao desamparo. Metodologicamente pretendemos estabelecer intersecções conceituais entre a história e a psica-

nálise de modo que o diálogo entre essas duas áreas do conhecimento nos possibilite novas leituras do cenário polí-

tico e social do país. Com este artigo pretendemos demonstrar que a psicanálise pode ser uma ferramenta de grande 

valia para a interpretação da nossa conjuntura política. 

 

O Racismo Institucional como Produtor de Iniquidades no Sistema Único de Saúde (SUS) 

Iara Sampaio Cerqueira (UFPI) 

      Karulynna do Vale Fortes (UFPI) 

Bruna de Jesus Lopes (UFPI) 

Ana Paula Pôrto da Rocha (UFPI) 

Comunicação Oral 

O racismo institucional (RI), segundo o conselho federal de psicologia(2017, p. 48) caracteriza-se como ações que 

contribuem para circunstâncias desfavoráveis que corroboram com o imaginário social ao tratar a população negra 

como uma classe inferior. Essa prática pode ser encontrada em variados contextos, a exemplo do sus. Sendo o RI um 

determinante para a iniquidade, encontram-se práticas autoritárias que corroboram com os modos de segregação 

da população negra em instituições públicas de saúde. Assim, o presente trabalho tem como objetivo: investigar a 

relação do RI com as práticas hierárquicas e autoritárias na efetivação das políticas públicas em saúde da população 

negra. Para isso foi realizada uma revisão sistemática nas bases de dados Lilacs e Scielo, utilizando os descritores: RI; 

saúde e descriminação racial; população e políticas públicas de saúde. A amostra compreendeu artigos publicados na 

íntegra, seguindo os seguintes critérios de inclusão: 1) publicado nos últimos dez anos; 2) escrito no idioma portu-

guês; 3) se configurar em qualquer modalidade de trabalho completo; 4) fundamentalmente possuir relação com o 

objetivo deste trabalho. A partir dos procedimentos descritos, foram encontrados 232 arquivos nas bases de dados, 

contudo, apenas 48 trabalhos científicos se encaixaram nos critérios previamente estabelecidos. Nos artigos analisa-

dos são discutidas questões como: história da população negra no Brasil; RI e a saúde da população negra nos dispo-

sitivos de saúde pública; políticas públicas de combate à desigualdade e à discriminação racial no Brasil; religiões afro

-brasileiras e saúde; raça, racismo e saúde; racismo institucional, políticas públicas e o movimento negro, embran-



 

28  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió -AL 

quecimento, morte e racismo institucional. A partir dos resultados acredita-se ser relevante o desenvolvimento de 

mais estudos sobre a temática apresentada, a fim de que seja dada uma maior visibilidade as iniquidades contribuin-

do para a melhoria dos serviços de saúde do sus à população negra.  Palavras-chave: Racismo institucional; revisão 

sistemática; SUS. 

 

Processos de Exclusão e Educação: A Inserção de Jovens de Escola Pública no Ensino Superior 

Helenizia Santos Sobral (UFAL) 

Comunicação Oral 

Ao nos depararmos com a realidade dos estudantes concluintes do ensino médio, percebemos que os mesmos se 

encontram em um momento de tomada de decisão quanto ao futuro acadêmico e profissional. As escolhas dos jo-

vens com relação ao futuro, segundo Bastos (2005), estão pautadas na realidade socioeconômica. De acordo com 

Sparta & Gomes (2005) os estudantes brasileiros economicamente desfavorecidos têm almejado ingressar no ensino 

superior. Tal informação vai de encontro à necessidade de inserção imediata no mercado de trabalho, que é muito 

naturalizada no ensino público (Valore, Cavallet, 2012). Para compreender que crenças alicerçam a intenção de cur-

sar o ensino superior por parte dos estudantes concluintes do ensino médio, pertencentes à rede pública de alagoas, 

recorremos a teoria da ação planejada – TAP, desenvolvida pelo psicólogo social Iek Ajzen, em 1985, a qual expressa 

que a motivação influencia o comportamento quando o indivíduo se dispõe a praticá-lo (Ajzen, 1985). Neste estudo 

de abordagem qualitativa e de cunho exploratório foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 20 alunos da 

rede pública estadual de alagoas. Para análise dos comentários, feitos pelos alunos na entrevista semiestruturada, 

utilizamos o software Iramuteq (interface de r pour les analyses multidimensionnelles de textes et questionnaires). 

Com isso, constatamos que as crenças não determinam diretamente o comportamento de cursar o ensino superior 

por parte dos alunos e sim promovem uma intenção muito grande em exercê-lo quando for possível. Tal intenção 

recebeu uma influência maior das crenças de controle. Ou seja, a percepção das facilidades e dificuldades em cursar 

o ensino superior se tornaram preponderantes em relação à pressão social e à análise das consequências do com-

portamento em si. 
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GT 03 | Corpos Subalternos: Tecendo (Re)Existências em Meio às Expressões do Neoconservadorismo 

 

Eixo Temático 1 

Discursos Autoritários e Conservadores no Brasil e suas Implicações para a Democracia 

 

Coordenadores(as): 

Érika Cecília Soares Oliveira (UFAL) 

Evilânia da Rocha Santos (FAL) 

Nayara Alexandra Rodrigues da Silva (UFAL) 

 

O objetivo deste GT é garantir que opressões ligadas à raça, gênero e sexualidades não sejam cala-

das diante do retrocesso de direitos sociais e avanços de discursos neoconservadores. Relaciona-se 

com o tema deste Simpósio por tratar, de modo interdisciplinar, dos enfrentamentos que têm sido 

acionados e dar visibilidade a espaços criados para combater ações antidemocráticas e, articula-se 

com o eixo temático 1 por refletir sobre o modo como esses discursos conservadores estão impac-

tando na vida e no dia a dia de sujeitos negras/os, lésbicas, bissexuais, gays e trans, dando relevo às 

estratégias de enfrentamento acionadas por eles. Serão acolhidos para compor essas reflexões rela-

tos de experiências acadêmicas e profissionais, pesquisas concluídas (TCCs, Dissertações de Mestra-

do, Teses de Doutorado, iniciação científicas etc), estudos de caso oriundos das diversas áreas do 

conhecimento.  
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Construindo um Processo de Escolhas mesmo quando Escolher não é um Verbo Disponível 

Mariana Ferreira Alves (UFRJ) 

     Anna Carolina Cardoso de Abreu (UFRJ) 

     Raquel dos Santos Guimarães (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Este trabalho surge da prática no projeto de extensão “construindo um processo de escolhas mesmo quando 

escolher não é um verbo disponível” do Instituto de Psicologia da UFRJ, e se propõe a debater futuro e pro-

cessos de escolha com jovens. Através do referencial metodológico-teórico da cartografia e da metodologia 

de intervenção análise do vocacional realiza-se grupos de discussão, utilizando ferramentas para disparar o 

debate: dinâmicas, músicas, leituras, brincadeiras, entre outras. A atuação ocorre em regiões de baixa renda, 

com jovens majoritariamente negros e pobres, onde há uma precarização do compromisso público com a 

promoção do bem-estar social. É no conjunto de favelas da Maré, no morro do Timbau, que se estabelece 

uma parceria com a ONG Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM), no curso preparatório para 

ensino médio, com jovens entre 13 e 17 anos. Assim sendo, o objetivo desse trabalho é pensar a potência 

existente da atuação da psicologia nesse espaço, localizado em um território marcado pela presença violenta 

do estado, tanto na relação institucional quanto junto aos jovens do projeto. Têm-se buscado a construção, 

com os jovens, de uma psicologia política, que possibilite espaços de fala, escuta, acolhimento e reflexão, 

compreendendo questões que atravessam o território – como as operações militares em horário escolar – 

acabam por acarretar em diversos sofrimentos e cristalizações. Uma intervenção que parte academia, mas 

não reforça visões que criminalizam e estigmatizam de jovens pobres e negros. Com a instituição, prioriza-se 

o diálogo, o suporte à equipe e a construção conjunta de uma prática, entendendo-se como parte integrante 

daquele espaço. Afirma-se, assim, a necessidade de construir formas outras de psicologia, de modo que não 

ignore os efeitos do racismo, da pobreza, e da violência nas subjetividades e que não se exima do compro-

misso social e responsabilidade com a transformação da sociedade. 

 

Crenças Positivas e Negativas em Relação ao Comportamento de Intolerância no Facebook 

Layane Emília Costa Martins Prudencio (UFAL) 

     Nivea Kelly Santos da Silva (UFAL) 

     Sheyla Christine Santos Fernandes (UFAL) 

     Luiz Eduardo Canuto Mendonça (UFAL) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho tem como tema comportamento de intolerância no Facebook e questiona-se sobre 

quais crenças positivas e negativas dos usuários acerca do comportamento de intolerância no Facebook. Com 

isso, tem como objetivo identificar as crenças positivas e negativas referentes à expressão de intolerância no 

Facebook. A fim de que isso acontecesse foram realizadas 25 entrevistas semiestruturadas, gravadas e trans-

critas com autorização conforme acordado no termo de consentimento livre e esclarecido. Após a transcri-

ção, as entrevistas tornaram-se corpus textual e seu conteúdo foi processado no software Iramuteq. Obteve-

se 5 classes na CHD. A classe 1 foi denominada como “vantagem de ser intolerante no Facebook” e uma das 

vantagens é o anonimato. Classe 2 “Quem aprova a intolerância no Facebook” sendo estas familiares e al-

guns grupos. Classe 3 “quem se preocupa com a intolerância no Facebook” sendo pessoas famosas, militan-

tes e amigos. Classe 4 “desvantagem de ser intolerante no Facebook” e seria a possibilidade de sofrer julga-

mento social e se afastar de pessoas. E a classe 5 “quem desaprova a intolerância no Facebook” seriam fami-

liares, amigos, pessoas reflexivas ou da universidade e militantes. Pode-se concluir que há expressão de into-

T
r

a
b

a
lh

o
s

 



 

32  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió -AL 

lerância no Facebook e as pessoas fazem o uso do anonimato como uma forma de assegurar sua privacidade, mes-

mo sabendo que poderá existir julgamento social, afastamento de pessoas ou até mesmo uma consequência legal. 

Tanto os familiares como os amigos podem aprovar ou desaprovar a expressão de intolerância, a depender da situa-

ção e causa que gerou o comportamento intolerante. 

 

Discutindo Gênero, Sexualidade e Violência Contra a Mulher: Relato de um Projeto de Extensão 

Evilânia da Rocha Santos (FAL) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho apresenta o relato de experiência e discussões surgidas a partir de um projeto de extensão reali-

zado com jovens de uma escola pública estadual de ensino fundamental no Estado de Alagoas, Brasil. A educação é 

entendida como um dos pilares de qualquer sociedade, valores, e questões culturais são transmitidos aos indivíduos 

através da educação, seja ela formal (na escola, por exemplo). Sendo assim, a educação passa ser uma importante 

ferramenta de transformação social, uma vez que através dela podem-se repensar diversos valores e ensinar as soci-

edades relações sociais mais igualitárias. Tendo em vista os grandes índices de violência contra as mulheres, no nos-

so estado, onde se observa a necessidade de iniciativas voltadas a prevenção e combate à violência contra a mulher 

e trazer a discussão sobre questão de gênero, sexualidade e violência contra a mulher. O projeto é destinado às alu-

nxs das escolas públicas, onde os números agravantes de casos de práticas das diversas tipificações de violência con-

tra a mulher, vem aumentando progressivamente, resultado de uma cultura machista e sexista impostos cultural-

mente em nosso cotidiano. O principal objetivo do projeto foi desenvolver atividades relacionadas partir da psicolo-

gia social. Entende-se que essas discussões têm se apresentado com temáticas importantes para a formação de indi-

víduos com ênfase no combate ao preconceito e as desigualdades que levam às diversas situações de violência, sen-

do a educação uma importante ferramenta de transformação social, uma vez que através dela podem-se repensar 

diversos valores e ensinar a sociedade relações sociais mais igualitárias, abrindo o diálogo na sala de aula para que a 

debate com os alunos sobre esses temas. Nesse sentido foram realizadas oficinas quinzenais a partir das seguintes 

temáticas: vivência de juventude feminina e masculina, estereótipos e papéis sociais relacionados a homens e mu-

lheres, orientação sexual e violência contra a mulher. 

 

Educação, Clínica e Política: Re-Existir e Criar Outros Corpos Escolares 

Thiago Colmenero Cunha (USU) 

Comunicação Oral 

A partir de pesquisa-intervenção realizada em duas escolas públicas inseridas em dois diferentes territórios marca-

dos por conflitos armados no estado do rio de janeiro e a emergência do dispositivo grupos de reflexão realizado 

com os jovens do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio, o presente trabalho toma 

como analisador o chamado da coordenação de uma das escolas à equipe de psicologia da pesquisa para intervir 

com estudantes ditos portadores de problemas psicológicos e debater horizontalmente com a equipe do colégio so-

bre o tema. Historicamente entendemos esses indivíduos que são chamados para a psicologia trabalhar junto como 

estranhos, desencaixados, bastardos, esquisitos, errados – eles têm cor, classe e CEP. Mais que isso, naturalizamos 

cenas de opressão, violências e silenciamentos. Invisiblisamos subjetividades múltiplas. Na escola pública fluminense, 

aquela que forma mão de obra barata classicamente por uma estratégia de governo e poder, as negras e negros são 

destituídos de fala, viram “os outros” - isto é, entende-se que meninos são delinquentes ou já são bandidos, e que 

meninas são ou serão putas -, perdem seu lugar no mundo, são expulsos da escola por ela própria sem percebermos. 

As intervenções e análises psicológicas aqui propostas estão desvencilhadas de um caráter individualizante, colocan-

do em atividade uma forma de reflexão que se refere às formas em que os sujeitos-grupais podem ser libertados de 
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formas de organização institucionais invisibilizadoras, repressivas, excludentes, silenciadoras, opressivas. A partir do 

referencial teórico da pedagogia institucional e da pedagogia da diferença, propõe-se analisar as funções da institui-

ção escolar como produtoras de sufocamentos e também de potências. Para isso, convoca-se o grupo, não apenas o 

indivíduo, como um terminal para transformações institucionais, já que desse modo vão sendo produzidas novas 

singularidades resultantes de relações intersubjetivas, afecções coletivas e enunciações daquilo que antes era invisí-

vel ou era silenciado. 

 

Expressões Artísticas como Dispositivo de Resistência: A Escrita de Carolina Maria de Jesus 

Yasmin Maciane da Silva (UFAL) 

 Érika Cecília Soares Oliveira (UFAL) 

 Willamys da Costa Melo (UFAL) 

Comunicação Oral 

Objetiva-se neste trabalho apresentar a escrita de Carolina Maria de Jesus (1914?-1977) como uma denúncia ao sis-

tema vigente, dentro de uma sociedade que preza por uma gramática normativa e culta. Além disso, discutir como a 

mesma era retratada pela mídia em geral, como sendo uma mulher “negra”, “(ex)favelada”, “semianalfabeta”, carac-

terísticas que a atravessavam e sempre eram lembradas de maneira pejorativa, mesmo quando saiu do anonimato à 

ascensão social. Busca-se trazer reflexões acerca da escrita de Carolina ser ou não ser literatura, como visualizamos 

no prefácio de seu livro pedaços da fome (1963), feito pelo poeta Eduardo de Oliveira (1926-2012) a escrita de Caro-

lina deve ser sustentada mediante a emoção, visto que não possui fôlego literário. O presente estudo deriva do pro-

jeto de iniciação científica intitulado: “pistas de Carolina Maria de Jesus para a intervenção psicossocial”, iniciado em 

agosto de 2017. Nosso propósito é estudar a biografia e o território da escritora, a fim de apreender o modo como 

produzia a realidade e era produtora de conhecimento através da sua escrita transgressora. A relevância deste estu-

do justifica-se por pautar questões étnico-raciais e de gênero no contexto contemporâneo, no qual uma ofensiva 

conservadora ganha força, produzindo subjetividades sujeitadas decorrente da manutenção do silenciamento desses 

corpos subalternizados. Assim como a máscara foi uma forma de silenciamento usada na escrava anastácia pelos 

homens brancos tal como nos lembra grada kilomba, a escrita de Carolina tentou ser negligenciada perante pessoas 

dadas por letradas, o que lhe serviu, também, como uma espécie de máscara. A experiência de olhar para a escrita 

de Carolina como prática de resistência permite-nos compreender, na atualidade, a importância de expressões artís-

ticas como dispositivos de enfrentamento das práticas de conservadorismo político, social e cultural. Não é à toa que 

muitos dos ataques de conservadores têm se voltado para esse tipo de manifestação. 

 

O Neoconservadorismo Fora do Armário: Genealogia da "Ideologia de Gênero" 

Jardiael Herculano da Silva (UFAL) 

Marcos Ribeiro Mesquita (UFAL) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho compõe uma pesquisa de mestrado em psicologia, ainda em execução, intitulada “Identidades 

de Gênero e Diversidade Sexual no cotidiano escolar: Concepções e perspectivas (per)formativas de professoras/es”. 

Para a discussão neste grupo de trabalho (GT), será apresentada uma revisão de literatura do fenômeno “ideologia 

de gênero” em seus aspectos genealógicos, bem como, uma reflexão sobre suas consequências no campo da educa-

ção. Esta expressão, cunhada pelos setores fundamentalistas religiosos e conservadores, está presente na América 

Latina e sua utilização corresponde à reprovação dos estudos de gênero e sexualidade. A perseguição à política de 

gênero surge na década de 1990 no âmbito de conferências internacionais promovidas pela ONU, que se tornaram 

campo de batalha entre a Igreja Católica e o movimento feminista. Estes confrontos ocorridos neste cenário apon-
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tam a necessidade apresentada pelas feministas de serem incluídos o conceito e a perspectiva integral de gênero 

nos documentos norteadores da criação de novas políticas, como forma de solucionar problemas históricos, pelos 

órgãos governamentais e internacionais. Assim, a iniciativa feminista foi compreendida pela igreja e seus aliados co-

mo uma ameaça aos dogmas cristãos e a política de gênero foi apontada como algo que deveria ser perseguida e 

anulada. Logo, percebemos que a “ideologia de gênero” é um discurso de caráter antiprogressista no campo da 

igualdade de gênero, gestada em grandes arenas intergovernamentais como produção teológica aliada a setores 

sociais. As reflexões postas aqui estão situadas em um campo de discussão muito atual, que tem produzido polêmi-

cas em âmbito nacional em torno dos documentos que norteiam a educação do país e que estão relacionadas às 

questões como laicidade do estado, democracia e liberdade sexual. O presente trabalho se articula com o GT por 

discutir os impactos de um fenômeno que tem sido instrumento para o avanço do neoconservadorismo no Brasil e 

na América Latina. 

 

Reafirmando Outros Modos de Existência de LGBTS Faveladas(os) 

Ellen das Neves Silva (UFRJ) 

Rebeca de Oliveira Euclides (UFRJ) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho surgiu a partir da atuação no projeto de extensão “construindo um processo de escolhas mesmo 

quando ‘escolher’ não é um verbo disponível” vinculado ao Instituto de Psicologia da UFRJ, realizado no curso pré 

vestibular do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM), ONG localizada no complexo de favelas da ma-

ré no Rio de Janeiro, composto por um público de 16 a 50 anos. O projeto utiliza-se da cartografia como referencial 

teórico-metodológico, que se propõe a acompanhar os processos de produção de subjetividade e, ao mesmo tempo, 

exige do pesquisador uma relação implicada com o meio da pesquisa e com as relações de poder. Partindo dessa 

perspectiva, o projeto utiliza como disparador a escolha profissional para discutir e colocar em análise, com ativida-

des em grupo, a construção de escolhas e trajetória de vida. Como efeito das atividades, analisou-se como as esco-

lhas estão diretamente ligadas a marcadores sociais como questões de raça, classe social, orientação sexual e identi-

dade de gênero. Contudo, este trabalho se propõe a analisar como o processo de construção de escolha dessas(es) 

jovens e suas subjetividades são atravessadas pelo estigma e o medo de serem LGBT faveladas(os). Uma vez que per-

tencem a grupos marcados pelas transgressões de diversas normas e discursos socialmente hegemônicos, como os 

de classe, heteronormatividade, branquitude, quando também são moradoras(es) de favela, negras(os) e LGBTS, 

analisa-se como esses estigmas regulam seus corpos, seus modos de existência, trajetórias de vida e escolhas. Desse 

modo, pensar a prática de grupo como uma ferramenta de potencialização de novos modos de existência é, tam-

bém, uma afirmação política de invalidar discursos normatizadores que produzem desigualdade social. 

 

Violência Doméstica e Atendimento Psicológico: Uma Revisão Crítica 

Lissia Maria Silva de Lima (UFRN) 

Gabriela Pessoa Soares (UFRN) 

Joyce Nayara de Medeiros Pereira (UFRN) 

Maria Gabriella Madruga de Macêdo (UFRN) 

Natália Nogueira de Medeiros (UFRN) 

Comunicação Oral 

A violência contra a mulher apresenta-se como tema de crescente discussão no âmbito acadêmico e social, tendo 

em vista os elevados índices atuais de casos e o caráter específico que a violência doméstica possui. As consequên-

cias geradas pelos abusos cometidos em ambiente familiar se estendem para além dos danos físicos, acarretando em 



 

35  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió -AL 

graves prejuízos psicológicos. Assim, importa pensar acerca do papel da psicologia diante da relevante demanda e 

refletir sobre as atuações que vêm sendo desenvolvidas pelos profissionais em contato com mulheres inseridas nes-

se contexto. Portanto, o presente estudo possui como proposta investigar a produção acadêmica nacional em psico-

logia acerca do atendimento psicológico para mulheres que vivenciaram esse tipo de violência, procurando identifi-

car congruências e divergências entre os artigos analisados. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica utili-

zando as bases de dados capes, Scielo e Pepsic, sendo selecionados um total de 15 artigos, publicados no período de 

2008 a 2018. De acordo com a análise de conteúdos, identificou-se o predomínio de questões socioeconômicas atre-

ladas a agressão, bem como da permanência das mulheres na referida situação. Além disso, foram recorrentes da-

dos sobre a necessidade de melhorias na rede intersetorial para um melhor atendimento dessas mulheres. Dessa 

forma, o estudo se faz relevante na compreensão do cenário brasileiro, de modo que seja possibilitada uma análise 

crítica do fazer profissional da psicologia no atendimento de mulheres que vivenciaram violência doméstica, revelan-

do a necessidade da produção teórica para a promoção de políticas públicas. 



 

36  

GT 04 | PSICANÁLISE E POLÍTICA: 

DEMOCRACIA COMO PRINCÍPIO 

DE INGOVERNABILIDADE  

E SEUS DESTINOS 

Eixo Temático 1 | Discursos Autoritários e 

Conservadores no Brasil e suas Implicações 

para a Democracia 



 

37  

A
p

r
e

s
e

n
ta

ç
ã

o
 

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió-AL 

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

GT 04 | Psicanálise e Política: Democracia como Princípio de Ingovernabilidade e seus Destinos 

 

Eixo Temático 1.  

Discursos Autoritários e Conservadores no Brasil e suas Implicações para a Democracia 

 

Coordenadores(as) 

Marcus Cesar Ricci Teshainer (USP) 

Cleyton Sidney de Andrade (UFAL) 

Guilherme Massara Rocha (UFMG) 

 

Rancière e Freud concordariam com Agamben que afirma a democracia como “ingovernável que é 

ao mesmo tempo a fonte e o ponto de fuga de toda política “e nos convida a pensa-la sob o eixo 

dos efeitos da linguagem, no corpo, nos gestos e nos afetos nos acontecimentos, como Badiou que 

tem em sua dimensão a subjetividade contraposta ao Saber não-autêntico. Contudo, parece que 

acontecimentos no espaço público e político resistem a se constituírem . Considerando que diversos 

discursos autoritarios se travestem de uma certa pedagogia democrática, trazendo implicações para 

a democracia no Brasil, tentaremos nesse trabalho, 1) recuperar criticamente a categoria política do 

comum; 2) sua potência negativa: modalidades de despossessão, heterologias, reações ao comando 

e alternativas à servidão voluntária. Pensar estratégias de resposta às práticas anti-democráticas 

pressupõe de algum modo agir e pensar no desmascaramento dos simulacros de democracia que 

embalam os discursos da morte e do terror. 3) pensar uma certa prevenção ou recusa frente ao im-

possível da política e da democracia e; 4) pensar democracia sob o eixo dos efeitos da linguagem, e 

5) como princípio ingovernável.  
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A Constituição do Povo: Contribuições de Freud e Laclau 

Hudson Vieira de Andrade (UFAL) 

Comunicação Oral 

Freud em Psicologia das massas e análise do eu apresentou um importante trabalho acerca do fenômeno de 

massas, retornando o que diferentes autores produziram sobre o tema na virada do Século XIX. Algumas for-

mulações freudianas foram retomadas por Ernesto Laclau em seus comentários sobre o processo de consti-

tuição do povo. Nesse sentido, nosso trabalho pretende: (i) apresentar os elementos da obra freudiana que 

foram resgatados por Laclau; (ii) expor os desdobramentos realizados ele, e por fim; (iii) propor uma possível 

leitura do texto Moisés e o monoteísmo de Freud utilizando algumas ferramentas conceituais Laclaunianas. 

Trata-se de uma pesquisa teórica de caráter qualitativo, orientada pela psicanálise e pela teoria democrática 

radical e plural de Ernesto Laclau. Para Freud as massas se constituiriam pelo vínculo libidinal entre seus 

membros e o líder, que foi colocado na posição de objeto de identificação. Apesar de sua análise estrutural, 

Freud não se distancia de Le Bon quando reconhece nas massas a eminência do perigo, por despertar nos 

indivíduos seus aspectos irracionais. Embora Laclau resgate algumas formulações freudianas, ele também 

estabelece algumas distinções. Para ele não haveria qualquer fundamento prévio que constitua o povo, sua 

formação dependeria antes, do processo de nominação de seu vazio, através das demandas plurais da socie-

dade que são articuladas. O desenvolvimento realizado por Laclau nos permite reler o texto freudiano Moi-

sés e o monoteísmo, acrescentando algumas considerações sobre o processo de constituição do povo para 

psicanálise. A tese de Freud, apresentada nesse texto, consiste em argumentar que o povo judeu teria sido 

fundado por um egípcio e que o monoteísmo não teria surgido na Europa. Assim, com o auxílio de Laclau, 

poderíamos afirmar que, o povo judaico apenas se constituiu pelo trabalho de nominação sobre o fundamen-

to ausente que o estrutura. 

 

Acontecimento-Verdade e Política: A Paralisia Diante do Impossível da Democracia 

Edcarla Melissa de Oliveira Barboza (UFAL) 

Comunicação Oral 

A afirmativa de badiou (1937/2009|): “o mundo contemporâneo é, assim, duplamente hostil aos processos 

de verdade” (p. 19), nos convoca a refletir os processos de implicação diante do contexto político atual e da 

resistência frente a produção de uma nova política emancipatória. Propomos discutir a recusa do aconteci-

mento-verdade na esfera política e a consequente paralisia frente ao impossível da democracia. Apoiamo-

nos nas formulações de badiou sobre o conceito de acontecimento, na psicanálise lacaniana e nas considera-

ções sobre filosofia política propostas por safatle e zizek. Foi realizado um estudo teórico qualitativo. Eviden-

cia-se no contexto político atual a insistente recusa aos processos de emancipação e produção do novo. De-

terminados eventos resistem a se constituírem, de fato, enquanto acontecimentos, uma vez que estes são 

marcados por uma autenticidade contingente e subjetiva, que exige fidelidade aos efeitos produzidos. A 

exemplo disso, as manifestações de 2013 e a recente greve dos caminhoneiros, que abriram possibilidade 

para novas formas de se fazer política, mas que não passaram de semblantes de uma democracia. Essa resis-

tência tem como amparo o medo (safatle, 2016), afeto político central, em função da preservação de regi-

mes controladores, de interesse privado, os quais dissipam qualquer possibilidade de se efetivar uma política 

emancipatória e democrática. Uma vez que, quando uma verdade é descortinada por um acontecimento 

denuncia-se a falha na realização do saber (lacan (1960/1998), portanto ela é continuamente evitada por 

este. Tal paralisia impede a garantia da verdadeira liberdade, que condiz com a fidelidade e militância aos 

efeitos do acontecimento. Nesse sentido, zizek insiste que hoje, frente à recusa da verdade, a única saída 
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aponta para uma direção que supere a globalização capitalista e se aproprie do acontecimento. A possibilidade da 

democracia é aquela que toca o real impossível do encontro produzido pelo acontecimento e se mantenha fiel à éti-

ca da verdade. 

 

Democracia e Linguagem: Os Sentidos da Democracia e o Ingovernável 

Vanessa da Cunha Prado D`Afonseca (UNICAMP) 

Marcus Cesar Ricci Teshainer (USP) 

Comunicação Oral 

No texto “Note Liminaire sur le Concept de Democratie” de Giorgio Agamben, publicado na coletânea Democratie, 

Dans Quel Etat?, a evidência do significado do termo democracia é suspensa em favor da interrogação sobre as ra-

zões para que seus sentidos diversos tenham se unificado em um só termo. O filosofo separa a democracia em duas 

conceitualidades: uma jurídico-política e outra econômico-administrativa, ressaltando o mal-estar provocado por 

uma ambiguidade que geralmente se engendra pela sua redução à acepção jurídica quando o que está em ação, de 

fato, é o sentido governamental. Com a psicanálise e o impossível de governar que tomamos de Freud, o 

“ingovernável que é ao mesmo tempo a fonte e o ponto de fuga de toda política “ (Agamben: 2009, p. 12 – tradução 

Dicionário Serrote) convida a pensar a democracia sob o eixo dos efeitos da linguagem sobre o sujeito, o corpo, os 

gestos e os afetos. Nesse eixo entre democracia e linguagem proporemos uma reflexão psicanalítica sobre o ingover-

nável. 

 

Real, Simbólico e Imaginário: Problematizações sobre a Psicanálise na Teoria de Ernesto Laclau 

Deivson Filipe Barros da Silva (UFAL) 

Frederico Alves Costa (UFAL) 

Comunicação Oral 

A psicanálise é uma das importantes influências em uma das teorias democráticas desenvolvidas na segunda metade 

do Século XX que têm ganhado proeminência nos últimos anos no Brasil: a teoria democrática radical e plural pro-

posta por Ernesto Laclau, em conjunto com Chantalmouffe. Este trabalho visa problematizar o uso da psicanálise no 

arcabouço teórico de Laclau no que diz respeito à constituição da dinâmica social. Para tanto, foi realizada uma revi-

são da literatura, construída a partir de um levantamento bibliográfico no portal de periódicos CAPES. Para o levanta-

mento, utilizamos os descritores "Lacan and Laclau" e "Laclau and Psicanálise no Filtro “qualquer” e delimitamos a 

busca para o idioma português e espanhol.  Foram obtidos 78 artigos, mas apenas 16 foram selecionados, tendo co-

mo critério de inclusão a relação do objetivo do artigo com o problema pesquisado: a influência da psicanalise na 

obra de Laclau. Os artigos selecionados foram organizados segundo os três registros psíquicos que Lacan formula 

para analisar a constituição da realidade: real, simbólico e imaginário. Há na produção encontrada uma prevalência 

de discussões centralizadas em torno do registro simbólico, tido como alicerce para a construção teórica de Laclau. 

Distintamente, concebe-se nos artigos uma insuficiência do debate sobre o real e sobre o imaginário na teoria do 

autor. Concebemos que a análise sobre a inserção destes registros na obra de Laclau podem contribuir de maneira 

significativa para o recente campo de debate no Brasil sobre a teoria democrática radical e plural, bem como para a 

reflexão sobre psicanálise e política. 
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Repensando o Conceito de Democracia: Contribuição da Estética à Política 

Thianne Lourena Cardoso Roque (UFAL) 

Nathália Bezerra de Siqueira (UFAL) 

     Lívia Medeiros Ramos da Silva (UFAL) 

Comunicação Oral 

Sendo a democracia, num discurso atual, associada ao consenso, acaba se alimentando a ideia de que há um grande 

corpo social fixo e imutável, com discurso uníssono e linear. Isso configura um problema: muitos permanecem fora 

desse espaço tido como “comum”. Objetivo: pensar as contribuições do pensamento estético de Jacques Rancière 

no referente à política e à estética e suas implicações para pensar democracia. Metodologia: pesquisa de caráter 

teórico qualitativo, tendo como base a leitura dos livros “O Inconsciente Estético”, “A Partilha do Sensível” e “O Ódio 

à Democracia”, todos de Jacques Rancière. Resultados: a estética apresentada por Rancière está marcada por formas 

desconcertantes, rompendo com a natureza afirmativa e ameaçando pretensões de universalidade. Apresenta-se 

atravessada pela negatividade. Esse regime anuncia um saber inundado por um pathos e põe em questão a narratibi-

lidade pacífica e estruturada sem rachaduras, cortando relações com a identidade e com as certezas discursivas, co-

locando à prova sua incontestabilidade. O dissenso se sobressai e mostra sua importância ao se pensar política e de-

mocracia, não sendo uma imprecisão, mas sim marca de autenticidade e potencialidade. O resto insiste e é nele 

mesmo que se faz possível um pensamento além do óbvio e desprendido de totalidades. As frestas (que não se aco-

modam) indicadas pela estética são o que realmente possibilita a subversão do pensar, chamando a atenção para 

gestos e corpos “insignificantes” que apontam para algo ignorado pelo discurso uníssono e acabado, reconfigurando 

fazeres e lugares de participação. Abre espaço para a singularidade. Conclusões: a estética é importante para dar a 

política esse novo caráter e forma de pensamento, abrindo espaço para permanentes possibilidades. Ela possibilita 

redefinições do que é política (tirando do lugar comum compartilhado socialmente) e democracia. Repensar demo-

cracia é perceber que esta não significa consenso, mas sim lugar de rasuras e múltiplas cenas disruptivas. 
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GT 05 | Comunidades Tradicionais e em Luta pela Terra e Território: 

Modos de Resistência e Formas de Organização Política 

 

Eixo Temático 2 

Mobilizações Coletivas: Estratégias Políticas e Demandas Democráticas 

 

Coordenadores(as) 

Marcio Jose da Silva (CEERT) 

Saulo Luders Fernandes (UFAL) 

Beatriz Corsino Pérez (UFF) 

 

O GT tem como objetivo o compartilhamento de experiências e pesquisas que atuam na garantia de 

direitos e na compreensão das formas de organização política, mobilizações coletivas e de resistên-

cia das comunidades tradicionais contra os avanços do conservadorismo e dos processos antidemo-

cráticos vividos na atualidade. Localiza-se, assim, no eixo temático 2: Mobilizações coletivas: estra-

tégias políticas e demandas democráticas.  Serão aceitos trabalhos que tenham como tema grupos 

étnico-raciais que apresentam um histórico de luta à opressão e de resistência para a permanência 

na terra e no território onde vivem. O GT busca promover discussões sobre a descolonização de sa-

beres, as lutas por reconhecimento dos povos tradicionais, a criação de dissensos à ordem estabele-

cida e a construção de projetos de sociedade contra-hegemônicos.  
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Ação e Subjetivação Política de Crianças e Jovens Quilombolas 

Beatriz Corsino Pérez (UFF) 

Comunicação Oral 

Neste trabalho problematizamos a condição de subalternidade (Spivak, 2014), em que crianças e jovens qui-

lombolas estão na sociedade atual, marcada por um contexto globalizante, capitalista e excludente, que os 

silencia. Entendemos o processo de subjetivação política (Raciere, 1996) como a capacidade de enunciação e 

de rompimento com as determinações de quem possui o credenciamento para se tornar um sujeito político, 

gerando a reconfiguração do campo da experiência. A partir de uma pesquisa-intervenção realizada com 25 

crianças e jovens da comunidade quilombola cafuringa, em Campos dos Goytacazes/RJ, em 2017 e 2018, 

buscamos compreender suas ações e o processo de subjetivação política. Utilizamos metodologias participa-

tivas para conhecer seus modos de vida, pensar, sentir e agir. Eles narraram diversas formas de opressão vivi-

das em seu cotidiano, por serem negros e quilombolas. Relataram experiências de preconceito e racismo na 

escola e no transporte público. Apontaram a desigualdade social que se apresenta nas condições precárias 

de vida, na ausência de saneamento básico e de políticas públicas no território, contrastando com o haras 

luxuoso vizinho, demarcado por cercas elétricas. Crianças e jovens falam da comunidade como um “lugar 

esquecido” e invisibilizado, e pedem “mais respeito” por aqueles que vivem no campo e que cumprem um 

papel importante de produção de alimentos para a cidade. Cafuringa é um chamamento pejorativo dado aos 

negros. Pode ser compreendida também como uma coisa pequena, insignificante. Esse nome foi dado pela 

vizinhança para a localidade quilombola, que era chamada de bela vista. Ao longo dos encontros, crianças e 

jovens produziram fotografias e vídeos, em que valorizavam as árvores e bichos da comunidade, as brinca-

deiras e os laços de solidariedade e parentesco entre os moradores. Em seus poemas, criaram o verbo 

“cafuringar”, questionando o lugar imposto de silenciamento e subalternidade e revelando a sua possibilida-

de de agir na transformação da sua realidade. 

 

Chás, Plantas e Ervas: Práticas de Cuidado, Modos de Subjetivação e Saúde em Contexto Rural 

Hemile Dantas Coelho Rosário (UFAL) 

     Roberto Albuquerque Salsa (UFAL) 

     Saulo Luders Fernandes (UFAL) 

Comunicação Oral 

A psicologia, como campo científico, se desenvolveu vinculada a uma proposta de urbanidade falaciosa, an-

corada no imaginário social como espaço do progresso e da modernidade, enquanto o rural é representado 

como lugar, por excelência, da ausência de transformação. Redirecionar o olhar para o campo visa contribuir 

com as discussões sobre ‘as ruralidades’, no plural, destacando a heterogeneidade dos atores sociais presen-

tes. As novas ruralidades, evidenciadas através dos estudos da psicologia social comunitária e da psicologia 

rural, possibilitam a compreensão dos modos de ocupação dos espaços e sua implicação subjetiva. Através 

disso, busca-se compreender os sentidos produzidos a partir da agroecologia e de práticas ambientais sus-

tentáveis, relacionados à produção de saúde na comunidade rural Serra Bonita, localizada na cidade de Pal-

meira dos Índios, em Alagoas. Parte-se do entendimento de saúde ampliada, considerando elementos socio-

ambientais, culturais e políticos. A comunidade foi escolhida por contar com um grupo de militantes do movi-

mento de pequenos agricultores (MPA) e adotar práticas agroecológicas, bem como agricultura familiar. Este 

estudo será construído através de entrevistas prolongadas com uma das lideranças da comunidade, conheci-

da por sua horta e seu conhecimento farmacológico do mato. Através de sua história de vida, seus depoi-

mentos serão dispostos em cenas do cotidianas que formarão um mosaico composto por experiências subje-

T
r

a
b

a
lh

o
s

 



 

44  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió -AL 

tivas e contexto social. Concomitante às entrevistas está a elaboração da cartografia do território, que busca vincular 

a narrativa ao espaço geográfico. Apesar de acontecer posteriormente, o campo de análise do discurso não se desco-

la da experiência coletiva, ao contrário, advém do compromisso com a comunidade e com os conteúdos emergentes. 

A pesquisa ainda está em andamento e os resultados são parciais, mas já apontam para a relação entre a terra e a 

subjetividade e novas possibilidades de atuação da psicologia. 

 

Desafios da Construção da Rede de Articulação: Psicologia, Povos Tradicionais e em Luta pela Terra 

Bruna Jesus dos Santos (PUC/SP) 

     Beatriz Corsino Pérez (UFF) 

     Saulo Luders Fernandes (UFAL) 

Comunicação Oral 

Nos últimos vinte anos, a relação da psicologia com os povos tradicionais, quilombolas, indígenas e em luta por terri-

tório vem se modificando devido a ampliação das políticas públicas, que garantiu a presença de profissionais em ci-

dades de médio e pequeno porte, ao processo de interiorização das universidades, e à demarcação de áreas de par-

ques ecológicos para esses povos. Nos tempos atuais, de crescente conservadorismo e risco da perda de direitos já 

conquistados, consideramos importante mobilizar psicólogas e psicólogos para construir uma rede de articulação 

junto às comunidades tradicionais e em luta pelo território. Através da criação do I Encontro da Rede de Articulação - 

I ERA, que reuniu cerca de 130 pessoas na Escola Nacional Florestan Fernandes/SP, e de mais de vinte pré-encontros 

realizados por todo país, buscou-se promover o diálogo de conhecimentos da psicologia com as populações tradicio-

nais para construir coletivamente propostas de atuação ético-política articuladas às especificidades desses povos de 

forma a não reproduzir práticas colonizadoras e universalizantes. No I ERA, foram discutidas as diretrizes básicas e os 

encaminhamentos de como poderia ser operacionalizada essa rede, para que fosse representativa da diversidade de 

povos e da psicologia. Diante deste cenário, definir pressupostos e princípios comuns a todos esses grupos, se mos-

trou como um dos desafios estruturantes para efetivarmos a construção da rede. Um dos temas debatidos foi como 

construir uma causa comum, capaz de unir a heterogeneidade histórica, cultural, e políticas dos povos a uma práxis 

psicológica, que ainda principia metodologias, epistemologias, e práticas não eurocêntricas. Falar do lugar da dife-

rença é um desafio no qual muitos psicólogos e pesquisadores estão inseridos. Qual o nosso lugar de fala, e qual é 

nosso lugar de escuta? É nessa linha tênue que a representatividade da rede está posta, acrescida de todas as inter-

seccionalidades dos povos e sujeitos que a constituem. 

 

Diante do Espelho: Identidade Quilombola no Sertão Alagoano 

Liliane Santos Pereira Silva (UFAL) 

     Saulo Luders Fernandes (UFAL) 

Comunicação Oral 

Afim de compreender o processo de construção identitária é necessário pensar as relações nas quais os sujeitos es-

tão implicados, as variáveis que os permitem se ressignificar, e como a comunidade em que estão inseridos proporci-

ona a criação de laços, corroborando para o rompimento de uma lógica hegemônica. Diante dessas indagações, ob-

jetivou-se identificar o processo de formação identitária em diferentes gerações numa comunidade quilombola do 

sertão alagoano. Esta foi escolhida através dos seguintes critérios: estar localizada na zona rural, apresentar modos 

de subsistência por meio da agricultura familiar, e ter uma proximidade à cidade.  O contexto rural vem se ressignifi-

cando com suas práticas cotidianas, possibilitando diferentes modos de viver e de indagar o olhar crítico sobre a 

construção de novas identidades do campo. Por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas com sujeitos de 

diferentes gerações e gêneros, buscamos discutir três eixos: Identidade, compreender para o indivíduo o que é ser 
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Quilombola; memória, afim de identificar o modo que estão ocorrendo os repasses históricos da comunidade; e, as 

relações sociais, que implicam em vislumbrar como as interações para além da comunidade afetam os processos 

psicossociais desses indivíduos. Tendo como base a perspectiva de análise de discurso,  a pesquisa compreendeu os 

significados que permeavam essas construções identitárias. Foi possível identificar as diferenças geracionais, por 

exemplo: um lado ver a luta como sendo uma luta por território, e outro, já enxerga está como sendo luta pela re-

presentatividade, ambas explicitadas em indagações sobre a imigração. Assim, as ressignificações aparecem marca-

das por elementos geracionais, o olhar do idoso, diferente do jovem, ambos trazem consigo essas novas construções 

e afirmações, em que encontram-se relacionadas com o espaço, tempo e a inserção territorial. 

 

Etnoturismo, Fortalecimento Cultural e Resistências Contrahegemônicas - Quilombo Mutuca Mata Cavalo e 

Terra Indígena Umutina- MT 

Bruna Mendes de Fava (SEDTUR) 

     Dolores Cristina Gomes Galindo (UFMT) 

Relato De Experiência 

O turismo contempla mudanças no cenário mundial e integra as relações sociais das comunidades tradicionais, po-

dendo ocorrer de forma planejada, inserindo a comunidade no processo de desenvolvimento, ou ser imposta pelas 

forças econômicas, colocando a população a margem do processo de planejamento, desenvolvimento e geração de 

divisas. Existem comunidades tradicionais que subvertem as imposições hegemônicas da atividade turística e vislum-

bram alternativas de renda através do turismo de base comunitária e do turismo étnico. Essas formas de fazer turis-

mo são integradas e vão na contramão dos processos hegemônicos já que valorizam atividades turísticas de vivência 

de experiências fidedignas ao proposições comunitárias e o contato direto com os processos identítários de grupos 

étnicos. Esse relato objetiva abordar as iniciativas de desenvolvimento do turismo étnico na comunidade Quilombola 

Mutuca-Mata cavalo e dos índios da terra indígena Umutina, vislumbrando a perspectiva democrática e de fortaleci-

mento cultural. Tem relação direta com o segundo eixo temático das mobilizações coletivas no GT das comunidades 

tradicionais, já que gerir o turismo étnico consciente requer mobilidade das comunidades propostas e é constituído 

modo de resistência cultural, pois propõe uma nova forma de organização social sem negligenciar os aspectos cultu-

rais, condicionalmente contra os avanços do conservadorismo e dos processos antidemocráticos vividos atualmente, 

que são proposições desse GT. O turismo nessa perspectiva, é endógeno, acontece “de dentro pra fora”,  já que é a 

própria comunidade quem toma a iniciativa de desenvolvê-lo e não interessados alheios ao contexto cultural envolvi-

do. Portanto, a iniciativa das duas comunidades em realizar o etnoturismo já consiste resistência ao poder hegemô-

nico, pois ao invés de tolher a liberdade dos seres culturais, integra a cultura tradicional ao fazer turismo. Essas co-

munidades priorizam o turismo de experiência e vivência tradicional, que os fortaleça ainda mais como membros 

sociais e culturais além de garantir os benefícios para todos os envolvidos. 

 

Modos de Vida e de Luta de Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu Piauienses 

Andressa Veras de Carvalho (UFPI) 

     João Paulo Sales Macedo (UFPI) 

Comunicação Oral 

Objetivou-se, com o presente estudo, cartografar os processos de subjetivação de mulheres quebradeiras de coco 

babaçu piauienses em seu modo de vida e de luta junto ao Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Ba-

baçu (MIQCB). Este movimento foi gestado no contexto de redemocratização do país e de grande efervescência de 

movimentos sociais de mulheres do campo, e compõe a categoria chamada “povos e comunidades tradicionais”. 

Orientamo-nos por uma perspectiva de produção de subjetividade ancorada em autores do pós-estruturalismo e da 
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filosofia da diferença, como Foucault, Deleuze e Guattari, além de manter diálogo com estudos sobre gênero e inter-

seccionalidades. A pesquisa teve caráter qualitativo, sendo orientada pela perspectiva ético-estético-política da car-

tografia. Foi realizada em três comunidades rurais do Município de Esperantina, sede regional do MIQCB no Piauí, a 

partir do acompanhamento das atividades cotidianas e da produção de narrativas de vida por meio do uso da foto-

grafia. Na análise, procuramos dar visibilidade ao campo de forças que tem engendrado o contexto de vida de mu-

lheres quebradeiras de coco. As trajetórias de vida dessas mulheres foram marcadas pela opressão e violência, rela-

ções de poder com os patrões, que se apropriaram dos seus territórios, assim como também produziram movimen-

tos de resistência, tensionando estas relações, fazendo emergir um modo de subjetivação “quebradeira de coco”. A 

ação política das mulheres também produziu efeitos subjetivos, tensionando a lógica normativa que define os luga-

res socialmente ocupados por elas. Identificamos algumas ressonâncias do modo de subjetivação “empresário de si”, 

que produz competitividade e individualismo, sobre os modos de vida das mulheres. Por fim, explicitamos a contínua 

luta delas contra os agenciamentos da racionalidade neoliberal e asssujeitamentos, fazendo uma aposta na potência 

da produção do comum e nas lutas transversais enquanto resistência, sinalizando para uma abertura de aproxima-

ção com outros movimentos sociais. 

 

Organização da Atenção Primária para Assentamentos Rurais e Comunidades Quilombolas no Brasil 

Tatiane Meneses da Silva (UFPI) 

     João Paulo Macedo (UFPI) 

     Magda Dimenstein (UFRN) 

     Jáder Leite (UFRN) 

     Candida Dantas (UFRN) 

Comunicação Oral 

Este estudo tem como tema central o debate sobre as comunidades tradicionais no Brasil, especificamente, sobre 

populações que vivem em áreas de assentamentos rurais e comunidades quilombolas. Objetiva-se analisar como 

estão organizados os serviços de atenção primária no brasil que atendem ou realizam ações para esses povos. Com 

base no debate sobre as políticas públicas, particularmente voltadas para os povos tradicionais, a política nacional de 

desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais (PNPCT), a política nacional de saúde integral 

das populações do campo, da floresta e das águas (PNSIPCF), e do campo da saúde coletiva, com foco na atenção 

primária e sobre os modos de vida, são os eixos que orientaram teoricamente esse estudo. Metodologicamente trata

-se de uma pesquisa de corte transversal, em que foram extraídas informações dos microdados disponibilizados pelo 

programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica (PMAQ-AB). A análise, com base no 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows Versão 21, utilizou frequência simples e per-

centual com tabelas organizadas para cada componente dos atributos da atenção primária investigados. Verificou-se 

que os assentamentos estão mais concentrados nos estados das regiões nordeste e norte, enquanto as comunidades 

quilombolas estão nas regiões nordeste e sudeste, verificou-se também que as equipes da atenção básica (ESF E 

NASF) possuem um alcance restrito a esses contextos. Conclui-se que essas populações, especialmente os de comu-

nidades quilombolas, enfrentam muitas dificuldades e seguem excluídos dos cuidados básicos em saúde. Desse mo-

do, torna-se necessário a ampliação da capacidade de resolução das equipes, assim como estabelecimento e fortale-

cimento dos vínculos entre profissionais e usuários através do investimento em uma reorganização dos processos de 

trabalho. 
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Por uma Psicologia de Luta: A Voz da Militância do MST na Região Crateuense 

Beatriz Machado Soares (FPO) 

     Luisa Beatriz Coutinho Vasconcelos (FPO) 

     Kevin Samuel Alves Batista (FPO) 

Comunicação Oral 

Lançamos a discussão sobre as interfaces entre psicologia social e os movimentos sociais. A partir dos relatos de mili-

tância de um dos dirigentes do MST-CRATEÚS/CE, dialogamos sobre as inquietações políticas desse movimento nos 

campos de luta no cenário brasileiro. Cenário este orquestrado por intensificações das desigualdades sociais e opres-

sões de maiorias populacionais desprovidas de seus direitos básicos, o que inclui o direito a terra. Diante disso, a mi-

litância dos trabalhadores sem terra da região dos inhamuns expressa à dura lida do povo cearense, demandando 

assim, olhares mais amplo e uma leitura contextualizada dessas práticas militantes no nordeste. A partir de entrevis-

tas abertas e reflexões teóricas na seara da psicologia social e comunitária, apreendemos que a busca por distribui-

ção justa e digna de terras é uma das grandes bandeiras levantadas pelo movimento. Os militantes se estruturam e 

se organizam construindo sua singularidade e coletividade, formando assim símbolos, signos, linguagem, afetos, e 

para mais, processos educacionais transformadores e lutas por condições de habitação, acesso a saúde, lazer e a 

cultura mais dignas em seus contextos. Esta visão política e social, de sujeitos que querem construir sua história com 

condições dignas de trabalho e de vida pode ser percebida a partir da ótica da psicologia da libertação proposta por 

ignácio martín-baró, demandando um diálogo com a atuação da psicologia com a noção de compromisso social pro-

posta por silvia lane. Portanto, a título de desfecho, apontamos que a consciência e a percepção de si dos atuantes 

do movimento levam-nos a construírem suas identidades inseridas em um contexto comunitário e de luta por me-

lhorias sociais. Enquanto as condições não forem justas, a luta continuará. E, quanto a nós, estudiosas/os das psico-

logias, faz-se necessário que produzamos engajamento sócio-político, auxiliando na construção de uma práxis políti-

ca contextualizada e posicionada, pois “ser militante é estar presente nas lutas”. 

 

Psicologia em Contextos Rurais: Aportes da Psicologia Social Comunitária 

Roberto Albuquerque Salsa (UFAL) 

     Hemile Dantas Coelho Rosário (UFAL) 

     Saulo Luders Fernandes (UFAL) 

Comunicação Oral 

Pensar a imersão da psicologia em contextos rurais no Brasil é recorrer a seu percurso histórico, como algo dinâmico, 

acompanhado por um movimento de avanços e retrocessos e de contínua luta política e social. As bases epistemoló-

gicas da psicologia moderna, oriundas da Europa, sobretudo com a necessidade de atender demandas da estrutura 

do poder capitalista, aliado às lógicas neoliberais tem dificultado a constituição de uma ciência ampliada e compro-

metida com a transformação em demais realidades, tal como em contextos rurais. Este estudo busca compreender a 

conjuntura política-territorial-epistemológica da psicologia, assim como sua constituição de acessibilidade em con-

textos rurais. Como método estudo bibliográfico, tendo como fonte primária as contribuições teórico-metodológicas 

da psicologia social comunitária latino-americana, articulado de fontes secundárias com conceitos de: vulnerabilida-

de, territorialidade e situações-limites. Historicamente, a psicologia direcionou seus olhares para um projeto civiliza-

tório urbano, resultado tanto de sua constituição científica/moderna de ordem epistemológica-geográfica.  É por 

volta da Década de 70 que se desenhara um movimento de crítica às teorias dominantes da psicologia, a partir de 

autores latino-americanos, assim como a proposta de uma psicologia da libertação por Martin-Baró que introduz 

uma nova ideia para pensar a saúde mental em realidades sociais de agravos: a partir das relações político-sociais 

estabelecidas frente às condições de desigualdades, não apenas focada nas patologias individuais dos modelos bio-

médicos. O que se apontou, até aqui, abarca essa concepção de psicologia territorializada, voltada para novas rurali-
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dades, buscando contribuir para o debate sobre o espaço rural, os processos sociais do campo e os movimentos soci-

ais, a diversidade dos atores e dos saberes provenientes desses cenários e dos processos de subjetivação, suscitando 

a aproximação entre saber psicológico e conhecimentos tradicionais, articulando essas práxis a concepções histórico-

políticas. Palavras-chave: psicologia latino-americana; ruralidades; território. 

 

Quebradeiras de Coco Babaçu: Mulheres de Luta 

Brenda Caroline Belforte Pereira (UFPI) 

     Andressa Veras de Carvalho (UFPI) 

     Alexia Jade Machado Souza (UFPI) 

     Ana Raquel Victor Guimarães (UFPI) 

     Marielli Monte Araújo (UFPI) 

Comunicação Oral 

Introdução: a partir da Década de 80, os movimentos sociais que lutam pelo acesso à terra e aos recursos naturais 

tiveram grande visibilidade. Entre eles, podemos citar as organizações de mulheres quebradeiras de coco babaçu 

reconhecidas como comunidades tradicionais. Tais grupos ainda enfrentam grandes desafios, mas também muitas 

conquistas. Objetivos: nesse sentido, objetivamos, neste estudo, evidenciar as conquistas assim como os principais 

desafios que se colocam para essas mulheres. Orientação teórica: baseando-se em pesquisas de iran veiga, Noemi 

M. Porro, Dalva M. Da Mota, Hareli F. G. Cecchin, Alex P. da Silva e Ana C. M. Mendes, analisou-se aspectos das orga-

nizações que as mulheres quebradeiras de coco babaçu compõem. Método: para isso, realizou-se uma revisão de 

literatura a partir de buscas realizadas por meio dos termos quebradeiras de coco babaçu e movimentos sociais nas 

bases scielo e periódico capes, visando encontrar artigos sobre a temática. Resultados: o movimento das quebradei-

ras de coco tem sido considerado um movimento social contemporâneo.  Na luta pelo direito à terra e pelos recur-

sos naturais, as mulheres construíram uma nova identidade política em torno da tradição, mas em constante trans-

formação. Houve um processo de territorialização, a estruturação de uma identidade étnica, e empoderamento das 

mulheres na esfera política e na comunidade, pois passaram a reivindicar a equidade social na luta pela terra. Leis 

municipais que garantem o livre acesso aos babaçuais e sua preservação foram conquistadas ao longo dos anos. 

Contudo, há dificuldades, como o avanço do latifúndio, do agronegócio e a desvalorização dos seus produtos. Con-

clusões: esses movimentos, embora não tenham o objetivo de modificar radicalmente o sistema e as estruturas soci-

ais, permitem um tensionamento das relações sociais e econômicas e frente ao estado. 

 

Território e Formas de Sociabilidade em uma Comunidade Rural Quilombola 

Maria Carolaine de Assis (UFRN) 

     Magda Diniz Bezerra Dimenstein (UFRN) 

     Jáder Ferreira Leite (UFRN) 

     Candida Maria Bezerra Dantas (UFRN) 

     Antonio Alves Filho (UFRN) 

     Victor Hugo Belarmino (UFRN) 

Comunicação Oral 

Este trabalho parte de uma pesquisa mais ampla, que investiga questões de gênero, autonomia, trabalho e participa-

ção política de mulheres beneficiárias do programa bolsa família em uma comunidade quilombola rural no Rio Gran-

de do Norte. Objetiva investigar as formas de sociabilidade e como essas impactam na dinâmica territorial da comu-

nidade. Para tanto, operamos com a intersecção dos conceitos de território, ruralidade e etnicidade, compreenden-

do o primeiro enquanto espaço usado e vivido; o segundo como uma forma de apropriação do espaço; e o terceiro 
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como forma de resistência negra e de pertencimento. Em termos metodológicos, fizemos uso de observação partici-

pante e registro em diário de campo. Observamos que nessa comunidade tradicional coexistem diferentes formas de 

sociabilidade e de territorialidade. Identificamos uma preferência pela não pavimentação das estradas, uma vez que 

temia-se descaracterizar a sua característica rural. As moradias se ordenam em torno de grupos familiares e as rela-

ções se aglomeram no espaço do núcleo familiar, o que causa certa dispersão comunitária e dificuldade de interação 

entre os habitantes. Estes núcleos se conectam em outros espaços, tais como a casa da “matriarca”, igrejas, campos 

de futebol, barzinhos, lagoa e a associação comunitária, sendo esta última a estrutura principal que marca o centro 

da comunidade. Entretanto, percebemos que moradores das periferias da comunidade não são informados sobre as 

atividades da associação, o que demonstra uma fragilidade na articulação social, comunitária e política, que impacta 

diretamente na melhoria das condições de vida da comunidade, uma vez que apresentam dificuldade em se mobili-

zar coletivamente para o desenvolvimento de projetos comunitários. Percebemos que a ordenação espacial reverbe-

ra no cotidiano da comunidade e, consequentemente, na sua organização comunitária e formas de resistência, pois 

existe preocupação pela preservação da identidade rural, ao passo que há também uma fragilidade de articulação 

que compromete a identidade de grupo quilombola. 
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GT 06 | Construções Democráticas e Participativas no Campo da Saúde Mental 

 

Eixo Temático 2 

Mobilizações Coletivas: Estratégias Políticas e Demandas Democráticas 

 

Coordenadores(as) 

Jefferson de Souza Bernardes (UFAL) 

Renata Guerda de Araújo Santos (Universidade Autônoma de Barcelona) 

Taciana Araújo (NISE) 

 

A produção artística contemporânea pode ser tomada como campo potencial para um processo 

trans(in)disciplinar? Quais perspectivas podem potencializar a experiência de construção democráti-

ca, participativa e de promoção à Saúde Mental na relação com a cidade? O objetivo deste GT é re-

unir experiências profissionais, vivências, pesquisas, reflexões, ensaios em torno de conceituações 

estéticas, éticas, políticas, metodológicas e operacionais que têm permeado as investigações em 

Saúde Mental. Trata-se de uma proposição para o diálogo entre as diversas concepções sobre lou-

cura, sofrimento, adoecimento e as relações de produção do cuidado. Este GT pretende, portanto, 

acolher trabalhos que articulem as temáticas: Saúde Mental, Corpo, Performance/Arte, Clínica e 

Política e está aberto ao uso de metodologias ativas e performáticas para a apresentação dos traba-

lhos durante o simpósio.  
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“Artivismos” na Saúde Mental e Percursos da Residência Multiprofissional: Confluências entre Estética 

e Empoderamento 

Jéssica Fernandes Pinto (UFS) 

     Camila Mireli Calaça de Sá (UFS) 

     Ariana Cavalcante de Melo (UFS) 

Relato de Experiência 

O “artivismo” deriva da experiência entre arte e o diálogo com a dinâmica do ativismo – da atividade em prol 

do coletivo, a qual se utiliza das vozes que ecoam para ocupação de cenários, reivindicações ou denúncias 

em nossa sociedade tão plural. Pensando nesse intricamento, o trabalho busca refletir e discutir onde os 

“artivismos” aparecem no campo da saúde mental, com ênfase no cuidado em álcool e outras drogas (AD), e 

quais as possibilidades de atos cuidadores (Merhy, 2007), atos estes acionados para processos além do saber 

técnico e das competências atribuídas em núcleo, visando a produções de cuidado, e mais que isso, gerando 

autonomia e empoderamento ao sujeito e coletivos. Para tanto, essa estrutura foi baseada em observações 

de campo, intervenções e afetações em meio à experiência de residentes multiprofissionais em saúde mental 

do município de Aracaju-SE, que se encontravam no cenário de prática onde era realizado cuidado em ad, via 

unidade de saúde da família, CAPS AD e atividades em território. As experiências ocorreram de março até 

agosto de 2018. Foi evidente perceber o quanto a arte aproxima o profissional do usuário. Em todos os ambi-

entes, o “artivismo” apareceu nas formas de música, encenação ou danças. A experiência estética da arte, 

não é somente estética; vemos movimentos catárticos e movimentos de imposição de si como sujeitos de 

diretos, apesar da situação de vulnerabilidade social. O Grupo BatuCAPS formado por homens e mulheres 

que frequentam o CAPS AD, é um exemplo de integração de sujeitos, movimento de vidas e provocador de 

denúncias a partir dos corpos, ritmos e vozes. Este é um meio para se trabalhar a redução de danos e promo-

ver reconhecimento social. Por fim, sentimos o quanto é potente envolver o diálogo da arte com o movimen-

to de autonomia, empoderamento e cuidados em saúde. 

 

Arte, Participação Política e Cidadania: Uma Peça Teatral Construída por Usuários da RAPS 

Ronildo Teixeira Coutinho (UFRN) 

     Anna Camila Lima de Carvalho (UFRN) 

     Ana Karenina de Melo Arraes Amorim (UFRN) 

Comunicação Oral 

Introdução: o projeto de extensão "(in)visíveis e loucos pela cidade" tem possibilitado acompanhamento do 

movimento de luta antimanicomial local através da associação potiguar plural, investindo na participação 

social e organização política dos usuários da rede de atenção psicossocial (RAPS) no cenário cultural e político 

da cidade, estimulando a produção de novos espaços sociais para a loucura e diversidade. Desse modo, ao 

longo do projeto foram desenvolvidas oficinas de arte que culminaram em uma peça teatral produzida e diri-

gida pelos usuários. Objetivos: relatar a experiência de construção de uma peça teatral, apontar sentidos e 

significados atribuídos pelos usuários à temática da medicalização da vida e da loucura no cenário da luta 

antimanicomial. Metodologia: as ações foram orientadas pelos pressupostos ético-políticos da cartografia 

esquizoanalítica a qual se propõe ao mapeamento dos fluxos desejantes e suas implicações na vida social. 

Para construção da peça teatral foram reunidos relatos dos participantes, orais e escritos, sobre as afetações 

e significados atribuídos às temáticas discutidas em reunião. Resultados: a partir do mapeamento das histó-

rias de vida, foi possível reconhecer elementos da lógica manicomial presentes no cotidiano, as violações de 

direitos sofridas e as ferramentas de resistência desenvolvidas. Foi possível observar a presença da figura do 
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psiquiatra como agente norteador das práticas em saúde e, como contraponto, forte resistência por parte dos usuá-

rios ao uso excessivo de medicamentos psicotrópicos, trazendo à tona delicadas questões como o exercício de suas 

sexualidades, questões de gênero e o usufruto do direito à cidade. Conclusão: acreditamos que as elaborações susci-

tadas pelos usuários através da produção de uma peça teatral é potente uma vez que contribui para desinstituciona-

lização de saberes e práticas relativas à medicalização, ao ideário  das pessoas que sofrem com transtornos mentais 

graves, fortalecendo práticas e políticas desinstitucionalizantes na cidade, na raps e além delas. 

 

Em Pé de Guerra: Dialogando Gênero com Crianças numa Comunidade Quilombola em Garanhuns - PE 

Camille Maria Bezerra de Holanda (UPE) 

     Ana Letícia Cordeiro de Melo (UPE) 

     Heider Victor Cabral de Moura (UPE) 

Comunicação Oral 

O Coletivo de Lírios surge da identificação da necessidade de assumir uma postura de enfrentamento ao paradigma 

manicomial, às ameaças de retrocesso no âmbito da saúde mental e ao avanço do conservadorismo no contexto da 

cidade de Garanhuns - PE. Em maio deste ano, o coletivo articulou a I Semana da Luta Antimanicomial, intitulada 

"Saúde está na Rua? Contra todas as formas de manicômio e o desmonte do SUS", visando impulsionar a democrati-

zação de debates como redução de danos, gênero, sofrimento psíquico e o desmonte do sus, na extensão do campo 

e da cidade. Dentre as atividades, realizou-se um grupo focal enquanto técnica de investigação qualitativa, de acordo 

com as elaborações de Gondim (2003), com o objetivo de propiciar um debate sobre gênero que, de modo lúdico, 

pudesse suscitar compreensões coletivas às/aos estudantes. Para tanto, adotamos a contação da estória "por que 

meninos têm pés grandes e meninas têm pés pequenos?", de Sandra Branco, como disparadora da discussão. No 

processo, tomou-se Butler (2010) como horizonte analítico, no que concerne à concepção de gênero e sexo enquan-

to constructo social, e as ponderações de Louro (2000) quanto às pedagogias da sexualidade. Como resultados, ob-

servou-se que o debate de gênero para estas crianças está imediatamente ligado à experiência da sexualidade, não 

parecendo haver distinção evidente. Constatou-se, também, a banalização de discursos de ódio por parte de algu-

mas crianças, bem como a naturalidade com a qual preconceitos enraizados no cristianismo eram trazidos sob o viés 

da moralidade. Visto que, não por acaso, o território visitado apresenta registros consideráveis de violência domésti-

ca, homofobia, fragilidade na atenção à saúde mental e suicídios, concluímos que a ação interventiva orientada por 

olhares interdisciplinares e valendo-se das pertinentes metodologias referidas, constituiu-se como um potente ins-

trumento de caráter político que perpassa, inclusive, o domínio da promoção de saúde. 

 

Processos Formativos e Políticos de Usuários e Familiares da Saúde Mental no Piauí 

Sara Leite Fernandes (UFPI) 

     Rafaela Pinheiro Pereira (UFPI) 

     João Paulo Sales Macedo (UFPI) 

Comunicação Oral 

Nas duas últimas décadas a política nacional de saúde mental alçou inúmeros avanços quanto a abertura de serviços 

e estruturação da rede de atenção psicossocial (RAPS) no Estado do Piauí, entretanto, o fortalecimento da autono-

mia e o empoderamento dos usuários e familiares não acompanharam tais avanços. Como contraponto a esse con-

texto, desde 2011, usuários e familiares, acompanhados do apoio de trabalhadores, professores e estudantes vêm 

dinamizando e fortalecendo espaços de luta do processo de reforma psiquiátrica local com a criação de associações 

e realização de encontros de formação política. Propomos nesse estudo, acompanhar os efeitos suscitados pelos 

encontros de formação política na promoção de autonomia e empoderamento de usuários e familiares de saúde 
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mental no Piauí. Trata-se de um estudo qualitativo, envolvendo registros documentais, com base na análise das car-

tas produzidas ao final dos eventos e material de imagem e vídeo, além da experiência participante e na organização 

dos eventos por parte dos autores. Os resultados estão organizados a partir do recorte de três eixos analíticos: 1) 

empoderamento dos usuários com base nos relatos de autonomização em relação aos serviços que participam; 2) o 

intercâmbio de conhecimentos, saberes, experiências e engajamentos entre usuários, familiares, profissionais e estu-

dantes; e 3) problematizações e interpelações ao poder público. Os resultados indicam que os encontros estabele-

cem conexões entre saúde, formação, militância, cultura e arte, fortalecendo experiências e ações de empodera-

mento e autonomia dos usuários e familiares, reconhecimento de direitos e luta por acesso e ocupação de espaços 

representativos nos Conselhos de Direitos e Fóruns de Saúde Mental, ampliando seu campo de análise e intervenção 

para além dos serviços, incluindo o debate sobre o acesso à cidade. 

 

Protagonismo dos Usuários de Saúde Mental: Observação Participante em uma Experiência na Catalunha 

Márcia Fernanda de Méllo Mendes (IFRS - URV - UFPA) 

     Alcindo Antonio Ferla (UFRGS) 

     Angel Martinez-Hernaez (URV) 

Comunicação Oral 

Ao longo dos séculos, houveram diferentes formas de tratar a loucura com importantes disputas na área da saúde 

mental, muitos países fizeram sua reforma psiquiátrica, mas mesmo com novas formas de atenção, não foram capa-

zes de garantir que os usuários fossem respeitados como protagonistas de suas vidas. No entanto, há experiências 

potentes que mostram outras perspectivas. Este trabalho tem por objetivo apresentar a primeira fase da pesquisa de 

doutorado que analisa as políticas de saúde mental do Brasil e da Catalunha com o enfoque nas potencialidades e 

limites da participação. Configura-se como um estudo etnográfico que utilizou na primeira fase a observação partici-

pante na Associação Rádio Nikosia, uma entidade situada na Catalunha, com aproximadamente 15 anos e que ofere-

ce atividades como yoga, pintura, escrita, teatro do oprimido, programa de rádio, entre outras. Ademais, ela tem 

dois espaços de gestão: as assembleias e as reuniões de bom governo de frequência semanal e mensal, respectiva-

mente. Durante a investigação, identificou-se o reconhecimento de Nikosia por outras entidades, sendo comum re-

ceber visitantes nas assembleias em busca de apoio e orientação, além de convites para ministrarem aulas e atua-

rem em eventos culturais, não necessariamente vinculados a área da saúde. Destaca-se também, o senso crítico dos 

participantes, apresento como exemplo a fala de M após uma formação para outra associação: “nós não fazemos 

rádio, nós fazemos política, a rádio é só desculpa”,  se referindo ao papel estratégico da rádio em possibilitar outra 

identidade que não só a do doente mental, além da visibilidade de fazer um programa de rádio que aborda temas 

diversos. Pode-se perceber que na Catalunha há termos como “1ª pessoa” e “vocal” que reforça o usuário de saúde 

mental como protagonista, ademais o movimento associativo se organizar em federações, agregando entidades e 

possibilitando um papel estratégico de representatividade em espaços governamentais. 
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Reorganização de uma Associação de Saúde Mental como Aposta Política: O Ressurgir da Fênix 

Laís Leal da Silva Bezerra (UFPI) 

     Adria Miranda de Abreu (UFPI) 

     Mayara Gomes Fontenele (UFPI) 

     Adão Pereira Galeno Neto (Fênix) 

     Marta Patrícia Araújo de Andrade (Fênix) 

Comunicação Oral 

Introdução: em consonância com as dimensões política e sociocultural da reforma psiquiátrica brasileira (RPB), as 

associações de usuários, familiares e trabalhadores em saúde mental são uma aposta de transformação social, por 

produzirem nos usuários o desejo de construção de autonomia, possibilitam transitar por outros espaços sociais e 

favorecem a vivência do controle social. Objetivo: refletir sobre as reverberações do processo de reorganização e 

fortalecimento da Associação Fênix de Usuários, Familiares e Amigos da Saúde Mental do Município de Parnaíba no 

Piauí. Orientação teórica: utilizou-se a concepção de dimensões política e sociocultural da RPB em Dimenstein, Al-

meida e Severo (2010). Metodologia: para tanto, fez-se uso das técnicas de revisão da literatura e observação parti-

cipante da execução de oficinas de produção de materiais com a presença de usuários e familiares na coordenação 

do processo. Resultados: as referidas oficinas configuraram-se como estratégia política de enfrentamento ao sucate-

amento vivido no município em relação à saúde mental, apostando na mobilização coletiva como produtora de 

transformação. Tais oficinas ocasionaram a inscrição de novos membros na associação, movimentações e processos 

de avaliação nos serviços, e a elaboração de um projeto de curso de formação política para a futura diretoria da as-

sociação. Conclusão: é possível concluir, portanto, que, ao serem realizadas atividades de forma horizontal, as quais 

sejam construídas em todos os níveis também por usuários e familiares, promove-se um maior engajamento destes 

no processo, além de evitar que eles sejam envolvidos apenas com um viés de manipulação como denuncia Campos 

(2001) ao dizer que “em muitos lugares do país não se oferece aos usuários algo mais que remédios, uma internação 

de vez em quando, e, no melhor dos casos, uma luta para eles também se engajarem”, reduzindo a dimensão políti-

ca e anulando a possibilidade de uma dimensão terapêutica deste envolvimento. 

 

Saúde Mental, Democracia e Representatividade 

Laís Alves de Oliveira Lima (UFS) 

Relato de Experiência 

Após uma guinada das políticas públicas em torno da saúde mental com a promulgação da Lei Federal 10.216/01, 

conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, onde há uma transformação de um modelo de cuidado predominante-

mente manicomial para um cuidado realizado no território, a inserção do sujeito nas atividades da comunidade pas-

sou a ser prioridade no resgate de sua autonomia e na valorização de sua singularidade. Partindo desse viés, e com o 

intuito de fortalecer a cidadania do sujeito portador de transtorno mental, foi desenvolvido no CAPS AD III Santo 

Onofre, em 2018 - ano em que ocorrem as eleições presidenciais no Brasil -, o projeto “Saúde mental, democracia e 

representatividade”. Para atender os objetivos do projeto - aproximar os usuários do seu papel enquanto cidadão, 

colocando-os como agentes de mudança -, foi criado no ambiente do CAPS AD III localizado na cidade de Itabaiana-

SE, espaço gerador de discussão sobre o conceito de política, o nascimento da democracia, direitos e partidos políti-

cos, e a organização dos poderes. A discussão impulsionada um vez por semana, durante duas horas, em uma oficina 

para usuários do serviço, estendia-se durante toda a semana quando era possível vê-los buscar informações quanto 

aos seus direitos e quanto a realidade que os cercavam, incluindo a candidatura dos presidenciáveis. As discussões 

eram geradas através de textos e dinâmicas que os colocavam em situações onde seus posicionamentos diante da 

vida eram repensados, e assim, também se constituía como espaço terapêutico de promoção e prevenção em saúde 

mental. Através das oficinas realizadas, o exercício da liberdade provocado pela discussão produziu campo de potên-

cia para o exercício da cidadania, componente prioritário da reforma psiquiátrica. 
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Transversalidade e Transdisciplinaridade como Formas de Composição de um Plano Comum Terapêutico 

Marcos Antonio de Sousa Rodrgiues Moura (UFPI) 

     Elaine Soares de Freitas Leitão (UFPI) 

     Guilherme Augusto de Souza Prado (UFPI) 

Comunicação Oral 

O modelo de clausura da loucura foi atrelado progressivamente à ideia de periculosidade do louco fazendo do mode-

lo manicomial a forma hegemonicamente dominante no trato com os loucos. Contudo, os movimentos de reforma 

psiquiátrica abriram brechas para novos modos de cuidado que contribuem para a invenção do modo psicossocial de 

atenção ao sujeito em sofrimento psíquico. Tal crítica ao modelo manicomial, por sua vez, abre um novo campo de 

relações micropolíticas apontando para a dimensão do encontro e do cuidado. Objetivo: desse modo, objetivamos 

analisar, a partir dessa perspectiva, as condições de possibilidade de formação de outro plano de cuidado, composto 

por agenciamentos que impulsionem potências criadoras no encontro entre louco e “não-louco” em contexto tera-

pêutico. Orientação teórica: para construir este ensaio valemo-nos das noções de corpo vibrátil de Rolnik (2003), 

transversalidade e heterogênese de Guattari (1985, 1992) e da ideia de transdisciplinaridade proposta por Passos e 

Barros (2003). Método: por conseguinte, traçaremos uma genealogia das linhas de forças que compõem a ideia de 

loucura e das possibilidades de se forjar um plano de cuidado fundado no encontro e no comum. Resultados: propo-

mos, então, uma composição estética do plano de cuidado, que se articule com uma dimensão ético-política de 

apreensão, manejo e tratamento com as pessoas em sofrimento psíquico. Necessita-se, por sua vez, para a produção 

de tal campo de virtualidades, descodificar as formas de comunicação relacionadas ao encontro entre profissional e 

usuário dos serviços de saúde mental, promovendo-se uma transversalização, que gera desestabilizações nas formas 

de comunicação e abre espaço para planos de criação conjunta. Conclusões: portanto, o cuidador, ao acompanhar a 

pessoa em sofrimento psíquico, acessando a experiência do corpo vibrátil, ruma para uma prática transversalizada e 

transdisciplinar, capaz de subverter os modelos de comunicação hegemônicos, engendrando um espaço terapêutico 

de produção do encontro e do comum. 

 

Uma Análise Teórico-Prática da Atuação da Equipe do Consultório na Rua na Cidade de Aracaju-SE 

Frances Lima (UNIT) 

     Lillyan Thaís dos Santos Pinto (UNIT) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho parte do objetivo principal de investigar o serviço do consultório na rua (CNAR) na perspectiva 

dos profissionais que compõem a equipe da cidade de Aracaju, SE. Instituído em 2011, por meio da Portaria 

2.488/11, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o CNAR é um programa itinerante, cuja proposta 

se delineia na redemocratização dos serviços oferecidos pelo sistema único de saúde (SUS), restituindo o olhar para 

sujeitos antes marginalizados: a população em situação de rua (PSR). Sendo assim, coube ao método entrevistas se-

miestruturadas qualitativas, realizadas individualmente, com os seis profissionais que compunham a equipe, cuja 

abordagem levou em consideração os principais desafios enfrentados, as demandas dos usuários, as funções nuclea-

res e as de campo, além da interdisciplinaridade e ligações com a psicologia. Para tanto, o trabalho se embasou e 

orientou pelas noções científicas coletadas sobre a PSR, tais quais descrições, caracterizações, inclusive invisibilidade 

e exclusão social; pela fundamentação de legislações e políticas públicas pertinentes e correlacionadas com o serviço 

do CNAR, numa perspectiva sócio-histórico-cultural; e pela ligação com o saber e prática psicológica. Implementado 

junho de 2015 em Aracaju, tal serviço traz resultados congruentes entre os profissionais, desafiadores em relação à 

articulação com a rede e burocratização, porém com a concretização de preceitos da atenção básica, como a vincula-

ção existente entre os profissionais da equipe e entre os profissionais e usuários, ou como a responsabilização, cui-

dado centrado na pessoa, longitunalidade e coordenação do cuidado. Com tais resultados, reflete-se sobre a rele-
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vância da participação popular, tanto na função de usuário como na construção democrática do sistema único de 

saúde (SUS); bem como sobre o papel da psicologia nas políticas de saúde, em especial na atenção à psr, discutindo 

noções sobre sujeito, singularização, autonomia, ética, SUS, responsabilidades e desafios. 
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GT 07 | Crise, Participação Política e Movimentos Sociais 

 

Eixo Temático 2 

Mobilizações Coletivas: Estratégias Políticas e Demandas Democráticas 

 

Coordenadores(as) 

Maria Amélia Zampronha (USP) 

Salvador Antônio Mireles Sandoval (PUC/SP) 

Maria Aparecida Cunha Malagrino Veiga (PUC/SP)  

 

O objetivo deste GT é a reflexão sobre os movimentos sociais, em seus diferentes modos de ser e 

de se constituir, suas demandas, projeto de sociedade e organização. Propomos o debate sobre 

produção científica e prática social pertinente aos movimentos sociais, tendo em vista as particulari-

dades do atual momento político – de governo golpista, regressivo, autoritário, crise econômica, 

desmonte de serviços públicos essenciais, como a saúde e a educação, dentre outros graves proble-

mas que precisam ser combatidos. O GT receberá trabalhos que discutam a criminalização dos mo-

vimentos sociais e violência; formação da consciência política de seus integrantes; questões vincula-

das a preconceito; aproximação entre academia e movimentos sociais; movimentos sociais no Brasil 

e na América Latina.  
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Desafios para a Formação Política do Movimento de População de Rua do RN 

Jenair Alves da Silva (UFRN) 

     Gláucia Vivana Campos Xavier (UFRN) 

     Maria Teresa Lisboa Nobre (UFRN) 

Comunicação Oral 

O movimento nacional da população em situação de rua surgiu em 2004, após uma chacina que vitimou pes-

soas que dormiam na rua no centro de São Paulo/SP, reivindicando a participação nos espaços de controle 

social e a criação da política nacional direcionada a essa população. Em 2012 surgiu o movimento nacional de 

população de rua do rio grande do norte (MNPR-RN), com a demanda de organizar a população que estava 

em situação de rua no estado e buscar incidir na elaboração, monitoramento e avaliação das políticas públi-

cas. Para tanto, o MNRP-RN entende que é necessário promover espaços de compartilhamento de informa-

ções e construção coletiva, por isso vem realizando reuniões semanais como espaço autoformativo, como 

também, antecedendo a realização do IV Congresso Nacional de Organização e Fortalecimento do Movimen-

to Nacional da População de Rua, organizou uma formação política, planejada e custeada pelos membros e 

apoiadores do movimento. A formação organizou-se em oficinas totalizando 24h, que envolveram temáticas 

como movimentos sociais, história do MNPR, política nacional de população em situação de rua, serviços e 

equipamentos locais, análise de conjuntura do contexto e planejamento dos próximos passos a serem priori-

zados pelo MNPR-RN em 2018. No entanto, os desafios de realizar uma formação política com um movimen-

to social que reúne membros em condições tão especiais quanto a sua situação de não-moradia, aponta 

questões interessantes a serem discutidas na perspectiva da psicologia política. Nesse sentido, é objetivo 

deste trabalho dialogar como a rotina itinerante dos participantes, a conciliação de necessidades mais urgen-

tes, o equilíbrio de saberes de membros da poprua e apoiadores, entre outros, podem ser desafios importan-

tes e não-comuns a outros movimentos sociais. Importante destacar que as reflexões desta empreitada são 

subsidiadas pelos princípios da análise institucional e advém da observação participante realizada pelas auto-

ras, como componente de estágio no campo da Psicologia/UFRN. 

 

A Arte como Instrumento Político do Levante Popular da Juventude 

Sayonara Neves Barbosa Gomes (UFAL) 

Comunicação Oral 

O levante popular da juventude é uma organização de jovens, que ganhou visibilidade a partir dos escrachos 

aos torturadores da ditadura civil-militar; utilizando-se dessa ferramenta de denúncia o levante apresentou-

se a sociedade brasileira. Nacionalizou-se em 2012, com o I Acampamento Nacional, que reuniu cerca de 

1200 jovens de 17 estados brasileiros. O horizonte estratégico do levante é a construção do projeto popular 

para o país, por isso visa acumular força social em torno de um programa de modificações da estrutura eco-

nômica e social do brasil, a partir de um bloco de alianças com outras organizações e do movimento de mas-

sas. Assim, o levante se organiza em três frentes: estudantil, territorial e camponesa, enraizando-se nos mais 

diversos territórios busca combater o modelo de sociedade capitalista-patriarcal-racista, sob o tripé forma-

ção, organização e luta. O cerne da nossa organização é o trabalho de base e, para avançar na construção do 

projeto popular é necessário trabalho de base, formação política e agitação e propaganda (AGITPROP). Dian-

te disso, o objetivo do presente trabalho é mostrar como a arte, além de articular demandas, as quais depen-

dem de um investimento afetivo, é, também, um instrumento de resistência. A arte leva a mensagem política 

aos mais diversos povos. O Coletivo de AGITPROP, por meio da arte, cultura e lazer propõe o resgate da nos-

sa história e identidade popular, identidade essa construída a partir da negação dos nossos direitos, da nossa 
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existência enquanto mulheres, LGBTQ+, negras/os. Esta estratégia política desenvolvida pelo levante objetiva, por-

tanto, a expansão de direitos democráticos, combatendo, assim, a ofensiva neoliberal, as relações de dominação e o 

conservadorismo presentes na nossa sociedade. Por fim, organizar a juventude no momento político atual é necessá-

rio para que possamos combater os discursos de ódio e o conservadorismo que vem ganhando força. 

 

A Participação do Movimento Feminista no Processo da Reforma Sanitária no Brasil: 1975 a 1988 

Paloma Silveira (UFPE) 

     Emmanuel Itallo da Silva Santos (UFPE) 

     Karla Galvão Adrião (UFPE) 

Comunicação Oral 

A reforma sanitária é um movimento social emergido na década de 1970, estando ainda em curso. A criação do CE-

BES, 1976, foi um marco, apresentava alguns termos da reforma como: participação social e ampliação do acesso a 

serviços de qualidade. Neste período, o Brasil estava sob regime militar e não apenas o movimento sanitário debatia 

a saúde como horizonte para reformas sociais. A segunda onda do movimento feminista, também apresentava pers-

pectiva semelhante, ao formular a noção de direitos reprodutivos. Apesar de proposições convergentes e do movi-

mento sanitário ter sido composto por diferentes movimentos sociais não foram encontradas pesquisas que anali-

sem, a participação do movimento feminista na reforma sanitária. Alguns estudos analisam a criação e posterior im-

plantação do PAISM. Esta pesquisa documental, em fase inicial, tem como objetivo analisar as relações entre esses 

dois movimentos no período de 1975 – 1988. Pretende contribuir para a superação desta lacuna, bem como possibi-

litar a construção de estratégias que agreguem velhos e novos sujeitos na luta pelo direito à saúde, sobretudo, na 

conjuntura atual de grandes retrocessos. Utilizamos fonte de dados públicas: relatórios das conferências nacionais 

de saúde, textos publicados por entidades feministas na área da saúde etc. O marco teórico está em construção. Ca-

be apresentar alguns conceitos importantes, como o de movimentos sociais: ações sociopolíticas construídas por 

atores coletivos, que se desenvolvem em uma conjuntura específica na sociedade civil (Gohn, 2013) e o de cadeia de 

equivalências, proposto por Laclau e Mouffe (2015). As análises preliminares apontam para a existência de interlocu-

ções entre os sujeitos que militaram, ou militam, em ambos os movimentos sociais, entretanto não de maneira har-

mônica. Tensões e disputas podem ser identificadas quando temas considerados importantes pelas feministas, são 

tidos como de menor importância. Estas análises assinalam a insuficiência da pesquisa documental, indicando a ne-

cessidade de realização de entrevistas. 

 

Juventude em Cena 

José Iran de Lima Junior (UFAL) 

     Liliane Santos Pereira Silva (UFAL) 

     Saulo Luders Fernandes (UFAL) 

Comunicação Oral 

Ao realizar uma oficina de dinâmica de grupo sobre juventude e política, estávamos apostando na potencialidade 

dos jovens, habitualmente tachados de alienados. Ao escutá-los, estávamos imbuídos do desejo de desconstruir o 

estereótipo construído pelas mídias e pelo estado, pois é de interesse comum que o jovem, historicamente questio-

nador, se cale e permaneça ilhado. Essa atitude corrobora com tentativas de enfraquecimento do movimento estu-

dantil, que representa socialmente a força geradora desse jovem. O objetivo da oficina foi produzir com membros do 

grêmio estudantil de uma escola no agreste alagoano, uma reflexão acerca da importância da participação política 

deles e seu papel potencializador e protagonista no movimento secundarista. A oficina foi dividida em seis encon-

tros, com o propósito de, produzir e desenvolver uma aprendizagem crítica, através dos movimentos estudantil, fe-
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minista, negro e LGBTQ+. A intenção é que eles pudessem refletir sobre todos os movimentos, buscando se identifi-

car com eles. O embasamento teórico se deu por meio da perspectiva sócio-histórica, que desconstrói a visão de 

homem como um ser individualista, passivo e a-histórico, propondo a ideia de sujeito agenciador de relações onde a 

individualidade cede espaço para uma compreensão da intersecção entre indivíduo e grupo. Os encontros proporci-

onaram possibilidade de aprendizagens, como desencadeamentos afirmativos e culturais, nos quais se firmaram a 

identificação com os movimentos apresentados, os quais são regidos por demandas diversas, busca de direitos e 

acessos iguais, por meio do desenvolvimento de lutas políticas. No momento em que os sujeitos refletem criticamen-

te sobre a realidade que os cercam, indagando sobre as diversidades, percebendo as diferenças e proporcionando 

respeito para suas relações, é possível potencializar o agente político que eles são, corroborando para uma participa-

ção política efetiva. Pensar o coletivo político em sua diversidade, é permitir a construção de um projeto de socieda-

de, que atenda as demandas políticas de forma equânime. 

 

La Interculturalidad a Debate. Reflexiones, Acciones y Tensiones desde el Movimiento Social Colombiano 

Germán Andrés Cortés Millán (Universidad Piloto de Colombia) 

Comunicação Oral 

El siguiente texto se enmarca en las reflexiones producto de la tesis doctoral denominada “Congreso de los Pueblos. 

Acción Colectiva Intercultural y Subjetividades Políticas Emergentes”, en la cual se aborda el principal y más complejo 

movimiento social colombiano, que por sus características, y por el momento coyuntural por el que atraviesa el país, 

resulta determinante para su análisis social, político, y económico. En el texto entonces se realizará una breve con-

textualización de antecedentes del movimiento social colombiano, para posteriormente convocar algunas de las re-

ferencias teóricas que soportan la reflexión y el análisis, las convenientes apuestas metodológicas, y los análisis que 

sobre interculturalidad, como dimensión transversal para el abordaje del movimiento social congreso de los pueblos, 

se realizaron desde 2016 hasta la fecha.  Como insumo para la reflexión, se asume la apuesta intercultural desde tres 

componentes fundamentales que son: la interculturalidad como organización para la acción colectiva, la intercultu-

ralidad y los desafíos al modelo, y la reconfiguración plural, alternativa y emancipatoria del estado nacional. 

 

Ocupando Espaços: O Movimento Estudantil como Exercício de Autonomia e Resistência em uma Universida-

de Privada 

Marcela Caroline da Silva Moura (UNIT) 

     Angélica Nobre Mendes (UNIT) 

     Fernando Fortes Melro Neto (UNIT) 

     Jannyne Maria dos Santos Guimarães (UNIT) 

     Lara Moraes Theotônio (UNIT) 

     Lorena de Novaes Barros Cavalcante (UNIT)} 

     Milena de Souza Kowalski (UNIT) 

     Morgana Mendonça Da Costa (UNIT) 

Relato de Experiência 

Os desafios de se construir uma psicologia política dentro de uma universidade privada surgem tanto na elaboração 

do pensamento crítico como indivíduos dentro de um meio não propício, quanto na construção de um campo de 

atuação que permita a inclusão de uma lógica educacional não mercadológica em um ambiente dominado por esse 

viés. Não havendo esta elaboração crítica, que é parte formadora e essencial para a construção de um profissional, 

formam-se psicólogas(os) com visões engessadas e reducionistas, fato preocupante dentro de uma área complexa. O 

movimento estudantil tendo caráter inóspito dentro de uma instituição privada leva a(o) estudante, sujeito revoluci-
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onário, a situações novas e confrontos produtivos quando se depara com o discurso conservador da nossa socieda-

de. Não podemos nos desvencilhar da postura da universidade como mediadora de interesses entre as demandas 

sociais e as demandas de serviço. É importante não nos conformar quanto às intenções institucionais que parecem 

coincidir com os objetivos do movimento estudantil, porém de maneira secundária, visto que o objetivo primário de 

um prestador de serviço num sistema capitalista sempre será o lucro. Pensando na construção de uma psicologia 

politizada e na formação autocrítica dos discentes, em 2015 nasce o centro acadêmico de psicologia Nise da Silveira 

(Cans), fruto da inquietação de alunas(os) com a base da formação curricular que a instituição Centro Universitário 

Tiradentes - UNIT/AL oferece, bem como do anseio da aproximação da academia com as pautas das minorias políti-

cas. Compreende-se desde sua criação a importância de olhares da psicologia para o cotidiano marginalizado e de 

um centro acadêmico como dispositivo de engajamento estudantil para o despertar destes perspectivas. Palavras-

chave: movimento estudantil. Universidade privada. Centro acadêmico. 

 

Os Desafios que Entrelaçam as Mulheres na Luta por Moradia em um Movimento Social 

Mariana de Sousa Nogueira (UNIFANOR WYDEN) 

     Nathália Medeiros Mesquita (UNIFANOR) 

     Ana Vládia Holanda Cruz (UFRN) 

Comunicação Oral 

Pensando em como a psicologia pode atuar em movimentos sociais, propiciando problematizações e ações de cuida-

do aos militantes, esse trabalho versa sobre uma experiência de acadêmicos do curso de psicologia. A inserção ocor-

reu na ocupação Gregório Bezerra, formado por famílias que lutam por moradia no município de fortaleza. São diver-

sos os desafios que entrelaçam os sujeitos desses coletivos, em se tratando de mulheres envolvidas na militância, os 

desafios são ainda maiores, haja vista que ainda somos regidos por uma cultura patriarcal, no qual a mulher muitas 

vezes é submetida a condição de segundo plano nas funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social 

e controle das propriedades. Assim, este trabalho objetiva refletir sobre as potencialidades, demandas e o papel das 

mulheres na ocupação Gregório Bezerra. O grupo foi pautado na perspectiva da psicologia social e política, segundo 

Hur  e Lacerda  (2016) é a teoria propícia para compreender esses desafios, pois oferece uma perspectiva plural e 

múltipla dos fenômenos psicossociais nesses movimentos, não no sentido de controlá-los e sim potencializá-los. Re-

fletir sobre a participação das mulheres nos movimentos sociais, é entender que inicialmente o que pode levá-las a 

entrar nesses espaços é a necessidade de conquistar um direito básico, como a moradia, mas que a partir dessa ne-

cessidade elas podem desenvolver suas potencialidades e romper com a subordinação imposta pelo patriarcado. 

Mesmo que nem todas, ideologicamente, assumam papéis de militantes, assim mesmo não deixam de assumir cará-

ter político no movimento. Pois a partir da união e solidariedade entre elas, é possível que alcancem autoconfiança e 

emancipação enquanto mulheres.  Nesse sentido, o grupo pode promover a conscientização que a luta no movimen-

to não pode ser reduzida somente a conquista da moradia, mas que a partir do sentimento de coletivo, elas possam 

se posicionar como protagonistas na luta por outros direitos. 
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Participação Política e Movimentos Sociais: Experiências do Centro de Referência em Direitos Humanos Mar-

cos Dionísio 

Maria Emanuelly Rodrigues Martins (UFRN) 

     Daniele Vitória Lima (UFRN) 

     Juliana da Silva (UFRN) 

Comunicação Oral 

O centro de referência em direitos humanos Marcos Dionísio (CRDHMD), com sede em Natal/RN, é um projeto de 

extensão que trabalha para o incentivo e disseminação da cultura de respeito aos direitos humanos junto à rede de 

atores locais. Consideramos os direitos humanos não como características ou processos inerentes ao ser humano, 

mas provenientes de um processo histórico específico resultado da luta de parcelas marginalizadas da população 

frente à estruturação das forças produtivas. Assim, o modo como os movimentos sociais se organizaram durante a 

história está diretamente atrelado às necessidades materiais, que nos tempos atuais se relacionam cada vez mais 

com a sobrevivência e manutenção dos direitos sociais básicos. Entendendo como imprescindível combater a cres-

cente onda de criminalização dos movimentos sociais, o CRDHMD, visando contribuir com o fortalecimento dos cole-

tivos, promove rodas de conversa, seminários de formação em direitos humanos e acompanhamento político dos 

seus membros, com forte atuação no movimento nacional da população de rua (MNPR/RN) e movimentos estudan-

tis da UFRN. Partimos do método materialista histórico dialético para analisar os limites expostos pela sociabilidade 

capitalista, caraterizada pelos ideais neoliberais, fascistas e conservadores que embasam a legitimação da ideologia 

da classe dominante. Assim, o presente trabalho visa discutir como o crdhmd tem atuado a partir das violações de 

direitos, visando à politização de pautas reivindicatórias junto aos movimentos sociais, à luz de uma perspectiva críti-

ca acerca dos rebatimentos das crises sociais, políticas e econômicas no agravamento das expressões da questão 

social. Visa também inserir a luta das instituições defensoras dos DH no rol de estratégias a serviço dos interesses da 

classe trabalhadora, tendo em vista a fragilização da rede de proteção aos direitos humanos, visto que é também 

papel do centro fortalecer a sua contínua articulação, diante da necessidade constante de reorganização e mobiliza-

ção de defensores/as e militantes dos DH. 

 

Política e Coletividade: Uma Troca de Experiências Junto ao Movimento Nacional da População de Rua 

Daniele Vitória de Lima (UFRN) 

     Camila Barbosa Campelo (UFRN) 

     Maria Teresa Lisboa Nobre Pereira (UFRN) 

Comunicação Oral 

O trabalho é um projeto vinculado ao centro de referência em direitos humanos da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (CRDH/UFRN) junto a pessoas em situação de rua no município de natal, que tem por objetivo me-

diar e acompanhar a organização política dessa população, em parceria com movimento nacional da população de 

rua (MNPR/RN). A análise institucional foi escolhida como referencial teórico, o que mobilizou posteriormente uma 

análise coletiva das implicações dos sujeitos participantes, produzindo um processo de conhecimento, autoconheci-

mento e facilitando o empoderamento dos interessados(as), num cenário onde seus corpos, à margem da sociedade 

e das políticas públicas, vivem um contexto de exclusão. A coletividade se fortaleceu a partir de encontros semanais 

realizados no formato de rodas de conversa, oficinas e seminário, como o iv seminário potiguar da população em 

situação de rua. Nestas reuniões, foram trabalhadas as situações-problemas trazidas pelos participantes. Com o 

MNPR/RN, podemos destacar a contribuição à emancipação dos sujeitos envolvidos e o fortalecimento do próprio 

movimento, fazendo-se presente na busca pela garantia de direitos, em instâncias municipais, estaduais e federais, 

em debates, formações e na construção de políticas públicas. Tal experiência também se configura como resistência 

política no contexto pós golpe (2017), em meio à crise de estado, num cenário de criminalização da pobreza e dos 
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movimentos sociais. No curso das atividades e entrelaçamentos, percebeu-se a importância da organização política, 

da coletividade e do apoio, institucional e pessoal, nas diversas esferas que esse campo (a rua) envolve. Tais ativida-

des provocaram reflexões acerca da formação e atuação profissional em campos emergentes, grupos e indivíduos 

com direitos humanos violados, o que exige novas discussões, teorizações e metodologias condizentes com esta rea-

lidade. 

 

Psicologia Política e Movimentos Sociais: Concepções sobre Mudança Social na Produção Científica 

Amanda Layse de Oliveira Feitosa (UFAL) 

     Lívia Barbosa Lima (UFAL) 

     Frederico Alves Costa (UFAL) 

Comunicação Oral 

Tendo como tema os movimentos sociais e as possibilidades de mudança social, discutimos como pesquisadoras/es 

da psicologia social e/ou psicologia política têm analisado uma pluralidade de relações de dominação e estratégias 

de enfrentamento. Entendemos a realidade como construção social e a ciência como produtora de significações so-

bre a ordem social, sendo a produção de conhecimento ético-politicamente implicada no processo de democratiza-

ção. Este trabalho trata-se de um recorte de uma pesquisa onde mapeamos pesquisadoras/es do campo da psicolo-

gia social e/ou psicologia política brasileira que apresentam produções científicas sobre temas políticos. Estes são 

definidos como temas relacionados à manutenção e/ou construção de alternativas a uma ordem social e ao conflito 

sobre a maneira de se constituir a sociedade. Selecionamos treze artigos em português e publicados, entre 2003 e 

2014, por oito pesquisadores/as. Este marco temporal refere-se ao início do Governo Lula, onde se observou o es-

treitamento da relação entre estado e movimentos sociais, e ao ano em que realizamos o mapeamento, 2014, no 

qual vivenciamos o início da crise política brasileira. A concepção de mudança social foi analisada a partir de dois ei-

xos: politização das relações de dominação e utopia de sociedade. Os artigos preocupam-se com a análise das dinâ-

micas dos movimentos sociais, da construção das identidades e da relação entre movimentos sociais e estado. Quan-

to à concepção de mudança social, ancoram-se numa compreensão psicossocial e política dos movimentos sociais, 

onde sujeito e sociedade se co-constituem. O trabalho permitiu refletirmos sobre a pluralidade de demandas sociais 

e sobre a disputa entre projetos de sociedade, contribuindo para a reflexão sobre a produção científica em psicolo-

gia social e/ou psicologia política. 

 

Reflexões Acerca da Participação Social: Um Olhar sobre o Conselho Estadual de Juventude da Bahia 

Larissa Lima Santos (Cáritas Regional Nordeste 3) 

     Mailson Santos Pereira (UFRB) 

Relato de Experiência 

A literatura, nas áreas da Ciência Política e da Sociologia Política, apresenta o momento da redemocratização brasi-

leira como catalisador do processo participativo. A criação de novas instituições foi fundamental para que a partici-

pação ocorresse de forma plena, como exemplo, a criação dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas. Entretanto, 

é importante ressaltar, a existência e proliferação dos conselhos gestores como conquista da luta dos movimentos 

sociais. Existem variáveis da maior participação social através dos conselhos gestores. Por um lado, há uma maior 

descentralização e maior participação no processo de formulação de políticas públicas, a partir da abertura para a 

inserção de novos atores no campo institucional. Essa experiência possibilita, também, uma maior transparência nas 

ações do poder público. Por outro lado, a inserção desses atores pode levar a um processo de cooptação das lideran-

ças dos movimentos sociais e afrouxamento das tensões sociais. Com a exposição desse cenário, saliento a inclusão 

da juventude na agenda do estado brasileiro e baiano a partir do processo de constituição de espaços de controle 

social, como: o conselho nacional de juventude e o conselho estadual de juventude. A atuação nesses espaços de 
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controle social apresenta desafios sempre constantes, alguns específicos da funcionalidade desses órgãos colegiados 

como verdadeiras instâncias de avaliação e monitoramento das políticas públicas. As regras desse jogo se definem 

através da participação das forças políticas que estão movimentando o campo. No cenário que propicia ambiente de 

situação para o governo, por parte dos movimentos sociais, pode-se afirmar que há uma posição de cautela e diplo-

macia na participação social e política dos atores que compõem a base aliada. Quando o oposto ocorre, - governo de 

oposição aos movimentos sociais -, as ações dos atores se dão em meio a atmosfera da luta pelo exercício pleno dos 

direitos. 

 

Simpatias Ideológicas e Representações do Cenário Político Brasileiro de 2016-2017 

Saulo Bagatini Silva (UFPB) 

Cleonice Camino (UFPB) 

     Pablo Vicente Mendes de Oliveira Queiroz (UFRN) 

Comunicação Oral 

O estudo propôs-se a testar um modelo teórico explicativo para as RS do cenário sócio-político com base nas simpa-

tias ideológicas e na confiança em diferentes instituições. Hipotetizou-se que a confiança em diferentes instituições 

seria determinada pelas simpatias ideológicas dos respondentes, e que as representações do cenário brasileiro seri-

am influenciadas diretamente por essa confiança. As perspectivas teóricas e metodológicas utilizadas no trabalho 

foram: a teoria das representações sociais de Serge Moscovici e a as considerações metodológicas de Willem doise 

sobre o estudo das ideias de força e da atitude institucional como ancoragens psicossociológicas para as RS. Partici-

param da pesquisa 164 estudantes universitários de ambos os sexos e com uma média de idade de 24 anos. Os parti-

cipantes responderam a um questionário estruturado de acordo com escalas relativas aos seguintes temas: avaliação 

de políticas governamentais; avaliação do Governo Dilma Rousseff; avaliação do Governo Michel Temer; confiança 

institucional; ideias-força e dados sociodemográficos. Os resultados encontrados indicaram a adequabilidade do mo-

delo. Constatou-se que as ideias-força de esquerda influenciaram positivamente a confiança nos movimentos sociais 

e negativamente a confiança nas instituições de controle, enquanto que as ideias-força de direita influenciaram posi-

tivamente a confiança nas instituições governamentais, nas instituições de controle e na mídia. Observou-se ainda 

que a confiança nos movimentos sociais associou-se positivamente com as avaliações das políticas de esquerda e do 

Governo Dilma, e negativamente com as avaliações das políticas de direita. Por outro lado, verificou-se que a confi-

ança nas instituições de controle e na mídia influenciaram de forma positiva as avaliações das políticas de direita e 

do Governo Temer, e que a confiança nas instituições de controle exerce também uma influência negativa sobre a 

avaliação das políticas de esquerda. Pode-se pensar, a partir dos resultados, que a confiança institucional e a simpa-

tia ideológica ancoram as RS do cenário brasileiro. 
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GT 08: Decolonização e Interseccionalidades em Contextos Antidemocráticos: Estratégias e Materiali-

dades Possíveis 

 

Eixo Temático 2 

Mobilizações Coletivas: Estratégias Políticas e Demandas Democráticas 

 

Coordenadores(as) 

Jaileila de Araujo Menezes (UFPE) 

James Ferreira Moura Junior (UNILAB) 

Veriana de Fátima Rodrigues Colaço (UFC)  

 

A partir da temática do Simpósio Brasileiro de Psicologia Política, a proposta deste Grupo de Traba-

lho tem como objetivo intercambiar materialidades e estratégias decoloniais e interseccionais em 

contextos antidemocráticos. Este GT vincula-se ao eixo Mobilizações coletivas: estratégias políticas 

e demandas democráticas, por dar realce aos movimentos de resistência aos processos de subalter-

nização e colonialidade. Portanto, busca-se favorecer um espaço de diálogo e de construção de pro-

postas de enfrentamento da colonialidade, por meio das mobilizações e das proposições do pensa-

mento de fronteira e de desobediência epistêmica em contextos antidemocráticos. Serão aceitos 

trabalhos vinculados a pesquisas, relatos de experiência profissional e extensionistas com enfoques 

decoloniais e interseccionais.  
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A Interseccionalidade na Compreensão das Situações de Opressão, Desigualdades e Resistência que 

Constituem as Juventudes 

Roseane Amorim da Silva (UFPE) 

     Jaileila de Araújo Menezes (UFPE) 

Comunicação Oral 

O presente estudo realizou reflexões sobre jovens de diferentes territórios, moradores/as da periferia de 

Garanhuns/PE, e das comunidades quilombolas da área rural do referido município. A pesquisa ocorreu em 

três momentos: no primeiro realizamos observação participante nas comunidades: Castainho e Estivas, e em 

uma escola da periferia urbana, no segundo conduzimos oficinas com os/as jovens de ambos os territórios, e 

no terceiro, entrevistas semiestruturadas. Os resultados foram analisados a partir da interseccionalidade de 

gênero, classe, raça/etnia, sexualidade, geração e território. Observamos questões comuns entre os/as jo-

vens de ambos os territórios: opressão e desigualdades sociais em decorrência da maioria ser pobres, ne-

gros/as e habitarem espaços que têm pouco a oferecer no que se refere a oportunidades de trabalho, educa-

ção, saúde, lazer, entre outros. Vimos como esses/as jovens são oprimidos socialmente, considerados/as em 

maior ou menor grau um perigo à sociedade. A esses/as é permitido que circulem apenas em alguns espaços, 

seja pela falta de renda, seja devido a discriminação quando estão em alguns lugares por serem negros, po-

bres e alguns/mas homossexuais ou lésbicas. Destacamos em nossa análise os movimentos de resistência de 

jovens negros/as e quilombolas que assim têm se afirmado como forma de lutar pelos direitos historicamen-

te negados à esta população. Algumas jovens têm compreendido que existem comportamentos que são exi-

gidos das mesmas, decorrentes de uma cultura sexista que elas não concordam e não os seguem. Os/as jo-

vens de ambos os territórios falaram sobre a judicialização, como um meio de resistir, que não se pode calar 

frente a situações de discriminação e opressão. Consideramos importante que a psicologia compreenda os 

efeitos de poder que incidem a partir da intersecção dos marcadores nos processos de subjetivação dos/as 

jovens, assim é possível contribuir para que esses/as construam projetos decoloniais em prol de suas existên-

cias. 

 

Arte, Sensibilidades e Resistências no Contexto Educacional 

Camila Maria Santos de Pinho (UFMT) 

Comunicação Oral 

A arte enquanto resistência política e sensível da juventude em contexto educacional é o enfoque da presen-

te pesquisa. Toma-se o teatro e a performance enquanto confluências para um proposição de educação que 

possibilite formas plurais de existência que, evocam por centralidade do educar a relação com o corpo como 

um espaço de transgressão das normativas hegemônicas que estabelecem rígidas formas de viver para crian-

ças, adolescentes e jovens. É evidente que essa relação é atravessada por questões sócio- históricas, por isso 

o objetivo da presente pesquisa é elencar provocações para se pensar a arte enquanto espaço de embate ao 

modelo eurocêntrico e cristão de educação, frente a dificuldade em estabelecer a diversidade em contexto 

educacional em um momento de desmantelamento das políticas públicas. Entende-se o contexto educacio-

nal como um local de relação social e diversidade na experiência humana. Desta forma, em defesa de uma 

educação cultural que dialogue com o saberes populares latino americanos, elencou-se algumas provocações 

por parte da antropologia teatral, educação estética e educação popular como um ponto de análise da rela-

ção arte e corpo na escola, sendo o princípio da corporeidade um campo de reflexão da autonomia e dos 

espaços democráticos. A pesquisa utilizou o método de análise bibliográfica e apresenta resultados parciais 

em que verifica-se na (re) centralização do corpo pela arte uma potência de criação e manifestação de suas 
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formas de desejo e anseio. Transpondo a atuação da performance centrada no corpo do ator para esse campo do 

educar, visualiza-se caminhos na auto criação que são ampliados na relação da educação estética em um viés trans-

disciplinar. O desejo de romper com a educação positivista, cartesiana e euro centrada em espaços criativos e auto 

organizados, seja por professores ou estudantes, sustentam uma contraposição política de saberes que se distanci-

am do status quo. 

 

Bio-Necro-Saúde: Investigações Interseccionais 

Gabriela Pimentel Barreto (UERJ) 

     Dora Moreira (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Este trabalho pretende investigar as forças e tendências bio-necropolíticas que atuam no campo da saúde coletiva 

no Brasil. Tendo por base os trabalhos de Fátima Lima, Achille Mbembe e Michel Foucault, este estudo se debruçará 

sobre as experiências de corpos de grupos sociais minoritários ao transitar pelo campo concreto e conceitual da saú-

de no Brasil. O postulado central da biopolítica de Michel Foucault “fazer viver ou deixar morrer” diz das relações 

sociais a partir das quais operam o poder sobre a vida, já o postulado de Achille Mbembe fala de outro prisma “fazer 

morrer ou deixar viver”. Buscando um olhar decolonial, Mbembe discorre sobre as relações de poder que operam na 

aniquilação da vida, mas de certos corpos, a saber, os corpos não hegemônicos. Com o intuito de compreender a 

trajetória desses corpos não hegemônicos no campo da saúde, a reflexão neste trabalho parte de produções escri-

tas, gravadas ou filmadas, assim como das afecções proporcionadas pelos encontros e trocas deste corpo que aqui 

escreve com outros corpos não hegemônicos e com a cidade do Rio de Janeiro. Espera-se com este estudo a cons-

trução de um olhar interseccional e mais complexo acerca de pessoas e grupos que historicamente estão postos à 

margem não só de direitos sociais, como à saúde, mas do próprio direito à vida. 

 

Branquitude nos Feminismos: Interseccionando Gênero e Raça nos Processos Subjetivos e Raciais de Mulhe-

res Brancas 

Georgia Grube Marcinik (UERJ) 

     Amana Rocha Mattos (UERJ) 

Comunicação Oral 

Muito se tem discutido acerca das diversas formas de ativismo nos movimentos feministas e sobre como as infinitas 

possibilidades de subjetivação de mulheres geram tensionamentos de pautas e agendas nesta prática e organização 

política. Partindo da inquietação sobre como a branquitude se apresenta nos movimentos feministas e da repercus-

são deste conceito na construção do pensamento acerca das lógicas hegemônicas raciais intragênero nestes contex-

tos, buscou-se compreender os processos de subjetivação e racialização de mulheres brancas e, consequentemente, 

a localização destas na luta antirracista nos feminismos. A pesquisa fundamentou-se em produções e epistemologias 

dos feminismos não-hegemônicos e estudos críticos da branquitude, aproximando-se, principalmente, das mulheres 

negras, da abordagem interseccional e decolonial. A pesquisa de campo foi desenvolvida a partir de dois direciona-

mentos: o primeiro consistiu da observação participante nos diversos espaços feministas que assumem o compro-

misso de luta antissexista, principalmente na cidade do rio de janeiro, e o segundo, da realização de entrevistas semi

-estruturadas com cinco mulheres que se identificam como feministas e pessoas brancas dispostas a dialogar sobre 

sua condição racial, na tentativa de compreensão dos (des)dobramentos associados à postura de reconhecimento de 

seus privilégios raciais no âmbito das práticas feministas. Para a análise dos dados, foram utilizados três eixos nortea-

dores: (1) os movimentos feministas; (2) os processos de subjetivação e racialização de feministas brancas; e (3) a 

branquitude nos movimentos feministas. Conscientizar-se e refletir sobre esse desconforto representa um desafio 
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para as feministas brancas, uma vez que ele evidencia as dificuldades e impossibilidades de aproximações de pautas 

entre os feminismos hegemônicos e os feminismos não-hegemônicos. As interpelações tecidas a respeito do lugar 

racial privilegiado ocupado por feministas brancas necessitam ser elaboradas na perspectiva de torná-las capazes de 

incorporar não apenas as análises sobre opressões de gênero, mas, também, de situá-las em marcadores raciais, in-

terseccionando a questão racial nos estudos realizados. 

 

Carolina Maria de Jesus: Uma Voz às Margens do Poder 

José Cicero dos Santos Júnior (UFAL) 

     Maria Laura Medeiros Bleinroth (UFAL) 

     Érika Cecília Soares Oliveira (UFAL) 

Comunicação Oral 

A escritora mineira Carolina Maria de Jesus (1914?-1977) tem sido a principal referência no projeto de iniciação cien-

tífica intitulado "Pistas de Carolina Maria de Jesus para intervenção psicossocial" – do Instituto de Psicologia da Uni-

versidade Federal de Alagoas –, devido tanto ao seu modo de escrita contra-hegemônica quanto pela forma com a 

qual a escritora analisa a sociedade e suas desigualdades raciais, de gênero e de classe. Nessa configuração, ao per-

ceber a necessidade de descolonizar o pensamento e nossas epistemologias, majoritariamente eurocêntricas, o pre-

sente trabalho tem como objetivo trazer a vida e o pensamento de fronteira – conceito proposto pela perspectiva 

decolonial, que tem a ver com produzir saberes a partir da ferida aberta pelos empreendimentos coloniais – da escri-

tora. Isso dará base para se pensar o mito que é o discurso meritocrático e a falácia da democracia racial, uma vez 

que a referida autora, antes de conhecer Audálio Dantas, responsável pela publicação de seu primeiro livro, tentava 

de todas as formas que lhe era cabível realizar seu grande sonho de ser escritora. Trata-se de pesquisa qualitativa 

que visa apresentar Carolina sob uma perspectiva decolonial e feminista, na qual buscamos abordar sua trajetória a 

partir dos eixos de poder e diferenciação que a constituem e os impasses que tais marcadores trouxeram para sua 

vida. Carolina encontra-se às margens do poder e tem sua escrita como agência, conceito de Sherry Ortner que se 

apresenta como via para levantar questionamentos acerca dos efeitos totalizadores de formações como colonialis-

mo, racismo e sexismo. Têm-se como recorte, dentre esses marcadores sociais, as relações étnico-raciais para com-

preender a ideologia subjacente aos jogos de poder através dos movimentos de resistência da escritora que, além de 

romper com os padrões cultos da escrita, rompe com a reprodução de uma literatura que não questionava a hege-

monia de uma raça privilegiada 

 

Colonialidade do Poder e os Jovens Homens Homossexuais do Campo Estudantes do Ensino Médio 

Antonio César de Holanda Santos (UFAL) 

Comunicação Oral 

O presente estudo tem o objetivo de compreender a dinâmica da colonialidade do poder, com foco nas relações es-

tabelecidas em torno da homossexualidade masculina dos jovens do campo em escolas do ensino médio no semiári-

do alagoano. Trata-se de um dos objetivos da pesquisa que tem o objetivo de identificar as formas de resistência que 

tem sido forjadas no contexto escolar pela juventude do campo em relação à homossexualidade masculina. Para tan-

to, trarei alguns relatos sobre os contatos iniciais da pesquisa de campo enquanto primeiros passos metodológicos. 

Entendo que os estudos sobre a decolonialidade constituem proposições e análises em torno das relações de poder, 

pautadas pela opressão entre colonizador e colonizado em contextos de submissão durante a colonização e também 

após a colonização, inclusive na atualidade. A construção dessa lógica opressora perpassa também as relações per-

petradas diante de três marcadores do meu objeto de pesquisa, ou seja, tanto a juventude quanto o contexto do 

campo quanto os homossexuais constroem estratégias de resistência diante de opressões históricas, situadas, estru-
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turadas e subjetivadas. As atividades de campo dessa pesquisa estão em andamento e compreendem as etapas de 

divulgação da mesma nas escolas da região, as inscrições do jovens interessados, as entrevistas e as rodas de conver-

sa com os jovens participantes. Este estudo especificamente tratará dos processos de divulgação junto as escolas do 

agreste alagoano, onde busco problematizar elementos em torno da colonialidade do poder presente nas negocia-

ções das possíveis participações dos jovens, onde já é possível evidenciar opressões e, ao mesmo tempo, resistên-

cias. Pude observar que a resistência se dá a partir de estratégias elaboradas tanto a partir dos jovens quanto a partir 

do apoio de algumas educadoras e educadores, onde é possível observar enfrentamentos diante da heteronormati-

vidade nesses contextos, ora ressignificando ora mantendo algumas compreensões em torno de gênero. 

 

Entre Tentativas Metodológicas no Campo da Interseccionalidade: Uma Pesquisa com o Movimento Social 

Trans Alagoano 

Carolina Cavalcante Lins Silva (UFPE) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho se propõe a refletir sobre a metodologia de uma pesquisa de mestrado realizada com o Movi-

mento Social Trans do Estado de Alagoas. A pesquisa teve como objetivo principal compreender o ativismo político 

de travestis e transexuais do estado mencionado, e mais especificamente, entender suas motivações para participa-

ção e a experiência subjetiva no campo da militância. A metodologia utilizada contou com observação participante, 

produção de diários de campo e realização de entrevistas, além disso o uso dessas ferramentas foi embasado na pro-

posta metodológica interseccional, conforme concebida por Platero. Dessa maneira, a condução da pesquisa levou 

em consideração quatro iniciativas propostas pelo autor: a primeira propõe que se investigue criticamente as catego-

rias analíticas que utilizamos para interrogar dadas problemáticas sociais; a segunda propõe que sejam explicitadas 

as relações de mutualidade produzidas entre categorias sociais; já a terceira indica que se mostre a invisibilidade de 

algumas questões ou problemas sociais, considerados inconcebíveis; e a quarta, sugere que se realize uma localiza-

ção do saber produzido, ou seja, incluir o posicionamento de quem interroga e produz a realidade analisada. A partir 

disso foi possível observar o quanto as diferentes esferas constitutivas das vidas das militantes modificaram a manei-

ra como as categorias de análise foram construídas, uma vez que suas estratégias de diálogo com o estado, uma par-

ticipação mais dispersa no movimento e concepções mais conservadoras acerca da violência, por exemplo, precisa-

ram ser compreendidas a partir de fatores como gênero, geração, raça, e inserção socioeconômica, pelo menos. De 

modo que o uso desse direcionamento metodológico não só apontou privilégios e colonizações envolvidos nessa 

produção de saber, como também permitiu um direcionamento mais ético a pesquisa, lançando o desafio de analisar 

diversos problemas sociais sem, contudo, hierarquiza-los. 

 

Gênero: Revisão Integrativa na Perspectiva Decolonial no Cenário Latinoamericano 

Gabriel de Nascimento e Silva (UFRN) 

     Magda Dimenstein (UFRN) 

     Jader Leite (UFRN) 

     Candida Dantas (UFRN) 

     Antonio Alves Filho (UFRN) 

     João Paulo Macedo (UFPI) 

Comunicação Oral 

O pensamento decolonial tem evocado a busca por saberes outros que levem em consideração a colonização como 

fator histórico determinante da organização social mundial e a colonialidade como reflexo da imposição política e 

epistemológica operada, especialmente, pelo saber cientifico. Tal perspectiva teórico-política abala as consolidadas 
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estruturas do pensamento europeu hegemônico e possibilita a visibilização de racionalidades periféricas, sobretudo, 

no contexto específico da América Latina. Entendemos que a categoria gênero pode operar uma forma de coloniali-

dade ao invisibilizar a multiplicidade de práticas culturais e cosmovisões que produzem relações sociais diferencia-

das, dada a historicidade do continente em questão. Com isso, interessa-nos investigar as principais contribuições 

latino-americanas dos estudos decoloniais sobre a categoria gênero. Para tanto, realizamos uma revisão integrativa 

da produção científica publicada sobre a categoria gênero em articulação com o pensamento decolonial. Levantamos 

artigos nas seguintes bases de dados: portal de periódicos/CAPES, Redalyc, Clacso, Glefas e Google Acadêmico. Utili-

zamos os seguintes descritores: gênero and decolonial/pós-colonial; e feminismo decolonial/descolonial/pós-

colonial. Selecionamos artigos completos em português ou espanhol, disponíveis on-line e gratuitos e publicados nos 

últimos dez anos. A busca resultou na seleção de 27 trabalhos. Pela análise do material, observamos que grande par-

te dos debates não traz uma discussão conceitual sobre gênero; nega a noção de um sujeito universal do feminismo, 

bem como de patriarcado; critica categorias binárias essencialmente atomizadas (homem/mulher, natureza/cultura, 

branca(o)/negra(o), burguês/proletário); propõe a radicalização do feminismo a partir da compreensão que categori-

as como “raça”, “classe” e “gênero” são variáveis co-constitutivas, não sendo possível analisar de forma fragmenta-

da; e, por fim, questiona a aplicação das categorias de gênero em populações constituídas a partir de outras raciona-

lidades. A discussão sobre gênero em uma perspectiva decolonial vem se fortalecendo, especialmente no brasil, mas 

ainda demanda esforços de teóricas/os brasileiras/os em pensar as heranças da colonialidade na atualidade, sobre-

tudo no âmbito da psicologia. 

 

Interseccionalidades e Política: Qual o Lugar da Democracia? 

Heloísa Petry (UFSC) 

Comunicação Oral 

Esta comunicação oral apresentará parte de uma pesquisa realizada em uma batalha de rap exclusiva de mulheres 

que ocorre na cidade de Florianópolis-SC. O recorte é referente aos posicionamentos das jovens mulheres MC´s 

acerca do golpe parlamentar de estado que ocorreu em 2016 no governo de Dilma Rousseff (PT). A pesquisa foi es-

truturada a partir de rodas de conversa, participação nas batalhas, transcrição das rimas e entrevistas individuais. 

Participaram nove rappers de 18 a 24 anos, que residem em territórios marginalizados da cidade; cinco delas identifi-

cam-se como negras, três como brancas e uma não definiu sua identidade racial. Embora a batalha das mina tenha 

sido a única batalha da cidade que se posicionou diante do contexto político do golpe de 2016 – nomeando como 

golpe e correlacionando a situação a desigualdades de gênero, a descrença nas instituições democráticas é ponto 

comum nas falas e atitudes das MC´s. Há inúmeras ressalvas perante lutas institucionalizadas que têm a política de 

estado como mote central de suas narrativas. Como afirma uma das MC´s, “a democracia nunca chegou na perife-

ria”, tornando-se uma palavra esvaziada de sentido, um engodo diante de inúmeras experiências de violação de di-

reitos. Sendo assim, a constituição interseccional das mulheres MC´s atravessada por marcadores sociais da diferen-

ça como raça, classe e gênero estruturam distintas compreensões acerca do que é a política e do que é político. A 

batalha das mina é um espaço que apresenta narrativas de enfrentamento ao racismo, à branquitude como lugar de 

poder, ao machismo, à homofobia e transfobia, à exploração do capitalismo, entre outras lutas. Para as MC´s, é nas 

relações cotidianas que se situam os efeitos das formas de dominação e exploração que vivenciam. Sendo assim, as 

possibilidades de reescrever a história se fazem na rua, na ação direta e no fazer cotidiano de suas existências. 
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Mulheres Negras Musicistas: Diálogos sobre Gênero e Raça via Produção Musical 

Maria Natalia Matias Rodrigues (UFPE) 

     Jaileila de Araújo Menezes (UFPE) 

Comunicação Oral 

Inserido no campo teórico-metodológico da psicologia, o presente trabalho apresenta discussões realizadas no âmbi-

to do doutoramento em psicologia com a temática de gênero e raça. Entendendo a produção musical de mulheres 

negras como uma estratégia de resistência parte-se da seguinte problemática: o que a produção musical de mulhe-

res negras informa sobre as questões de gênero e raça pertinentes à suas experiências? O principal objetivo é anali-

sar as articulações entre questões de gênero e raça na produção musical de mulheres negras nas cidades de Recife, 

Pernambuco e Maceió, Alagoas. Essa discussão tem sido realizada a partir das perspectivas do feminismo negro, da 

interseccionalidade e da decolonialidade. Metodologicamente, será utilizada a abordagem qualitativa em uma pers-

pectiva feminista, sendo as participantes mulheres negras pertencentes a cena musical da cidade de Recife, Pernam-

buco e Maceió, Alagoas. A coleta de dados será realizada através de entrevistas abertas com as mulheres negras e 

levantamento de letras de música compostas pelas mulheres participantes.  Assim, de posse das transcrições das 

entrevistas e das letras compostas pelas mulheres será realizada a análise do material privilegiando as temáticas de 

estudo, sendo elas: produção musical, as questões de gênero e de raça, estratégias de enfrentamento às desigualda-

des. Analiticamente será utilizado a perspectiva interseccional por entender que essa perspectiva oferece ferramen-

tas analíticas para apreender essa articulação de múltiplas diferenças e desigualdades entre as categorias de identi-

dades que os sujeitos fazem parte, sendo as diferenças pensadas em sentido amplo. A partir da presente pesquisa 

espera-se identificar as questões de gênero e raça na produção musical de mulheres negras entendendo que as mú-

sicas compostas por mulheres negras carregam a marca do gênero e da raça na escrita e, portanto, podem ser uma 

importante via de acesso às principais questões que envolvem as suas experiências de resistência as desigualdades 

de gênero e raça. 

 

População Negra no Brasil: Memória, Luta e Resistência 

Tathina Lucio Braga Netto (UFAL) 

     Simone Maria Hüning (UFAL) 

Comunicação Oral 

Este trabalho parte de uma dissertação de Mestrado em Psicologia sobre Políticas Públicas para Juventude Negra no 

Brasil. Através das concepções de biopolítica em Foucault, tanatopolítica em Agamben e necropolítica em Mbembe, 

realizamos um percurso histórico sobre a construção dessas políticas, com o objetivo de discutir como se constrói e 

se reformula o saber-poder que exclui a pessoa negra e depois inscreve essa população na agenda política. Conside-

ramos a memória uma importante ferramenta política, convergindo com a proposta deste GT, pois nos deparamos 

com processos de luta e resistência das/os negras/os frente à subalternização e invizibilização causadas pelo colonia-

lismo branco. Encontramos documentos iniciais que auxiliaram nessa análise histórica a partir do plano juventude 

viva, pesquisas em sites de buscas com os termos políticas públicas para a juventude negra e juventude viva. Trata-

mos sobre o período histórico pós-abolicionista, em que houve uma adoção pela elite brasileira, e também mundial-

mente, de uma ideologia racial branca que teve início nos anos 1870, seguindo forte no período de 1880 a 1920. Es-

se saber disseminava teses racistas no Brasil, adotando cunho cientificista, pregava que somente um país branco se-

ria capaz de realizar os ideais do liberalismo e do progresso. Mecanismos para criar melhores condições de vida para 

essa população começaram a ser produzidos através de associações para a população negra, com o intuito de estru-

turar instrumentos sociais como a educação. Esse período foi fundamental para o início de um processo de lutas que 

marcou o movimento negro. Nesse percurso histórico procuramos marcar como a população negra resistiu e resiste 

às tentativas de que suas vozes dissonantes fossem silenciadas, como no caso do discurso da democracia racial, ain-
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da tão presente. Problematizamos também como os modos de governar capturam a questão racial em momentos 

distintos com motivações políticas internas e internacionais. 

 

Processos de Criminalização da Juventude Negra: Reflexões de uma Prática Psicológica no Território Escolar 

Patrick Silva Botelho (UFRJ) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho é resultado do trabalho de conclusão de curso intitulado “Processos de Criminalização da Pobre-

za no Território Escolar”. Tem-se como objetivo analisar os discursos produzidos na escola que contribuem com a 

criminalização dos alunos pertencentes às classes populares da sociedade. Para isso, ocorreu a realização de entre-

vistas individuais e encontros em grupos com os alunos em um estabelecimento educacional, localizado numa região 

popular na cidade do Rio de Janeiro. Os estudantes foram identificados como ‘portadores’ de algum ‘problema’ rela-

cionado ao comportamento, ao baixo rendimento escolar e outras questões inerentes à vida escolar. Estes jovens 

são majoritariamente negros e moradores de favelas. Sendo assim, julga-se fundamental entender quais são as li-

nhas de forças que cruzam o imaginário escolar para delimitar esse perfil de alunos como desviante de uma norma 

de comportamento. Entende-se que os atores que compõem os estabelecimentos educacionais convivem numa so-

ciedade cujos indivíduos são atravessados por diversas forças, que cooperam para a existência do quadro de crimina-

lização e exclusão do povo negro no país. O racismo manifesta-se no espaço escolar através de práticas mantenedo-

ras de desigualdade racial e na conjugação de dispositivos disciplinares que colaboram na normalização dos compor-

tamentos dos indivíduos. A superação do racismo é uma luta que precisa ser reforçada pela psicologia por meio do 

oferecimento de um atendimento ético-político ao povo negro, implicado com o contexto interseccional de raça, de 

gênero e de classe. Utiliza-se como referencial metodológico desta pesquisa o método da cartografia, o grupo en-

quanto dispositivo, as atividades desenvolvidas e os diários de campo produzidos ao longo dos encontros. Como re-

sultado, o estudo possibilita a produção de conhecimento capaz de acrescentar mais saberes ao processo de forma-

ção e na construção de umas práxis psicológica nos estabelecimentos educacionais que não se resuma a individuali-

zação e culpabilização das questões apresentadas pelos indivíduos negros. 

 

Raça e Gênero a partir do Olhar de Jovens Feministas Negras 

Dandara Maria Oniilari Ferreira da Silva (UFPE) 

     Jaileila de Araújo Menezes (UFPE) 

Comunicação Oral 

Esse trabalho busca apresentar reflexões construídas no percurso da pesquisa intitulada “Raça e Gênero nas Experi-

ências de Jovens Feministas Negras”. Tal pesquisa nasce a partir de inquietações ligadas ao silenciamento a qual o 

debate sobre relações raciais foi submetido historicamente pelo feminismo, objetivando: analisar, a partir da discus-

são sobre interseccionalidade, de que forma o cruzamento entre as categorias raça e gênero atravessam as experi-

ências de vida e militância de jovens negras. Dialoga-se com a noção de campo-tema proposta por Peter Spink, ao 

advogar que o “estar em campo” refere-se muito mais às relações e aproximações com o que será explorado desde 

o momento em que isso foi decidido, do que a um local específico ao qual o pesquisador se apresenta visando a 

“coleta” de seus dados. Trata-se de uma pesquisa conduzida por uma jovem negra que tem como interlocutoras ou-

tras jovens negras, o que leva a enfatizar a importância de romper com o silenciamento que colonialmente nos foi 

imposto tentando impedir durante muito tempo que pudéssemos contar nossas próprias histórias, cabendo isso aos 

brancos ditos estudiosos. O trabalho contou com entrevistas semiestruturadas e acompanhamento de algumas ativi-

dades organizadas por coletivos de militância política que tinham como centro do debate a articulação das discus-

sões de raça e gênero, a exemplo do ii encontro nacional de negras jovens feministas. As discussões levantadas 



 

76  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió -AL 

apontam para a necessidade de se refletir a respeito de debates como intergeracionalidade e possibilidades de ações 

de enfrentamento ao racismo e sexismo no contexto atual. Também levam a pensar a necessidade de presentifica-

ção do debate sobre feminismo negro nos espaços da psicologia e de construção de reflexões acerca do diálogo en-

tre os saberes dos movimentos sociais e da academia, entendendo-os articuladamente como uma das possíveis es-

tratégias na elaboração de um conhecimento que se propõe a fugir da lógica colonial. 

 

Resistência e Luta na Frente Escola Livre Cariri: Um Relato de Experiência 

Tadeu Lucas de Lavor Filho (UFC) 

     José Alves de Souza Filho (Centro Universitário Uninta) 

     Luciana Lobo Miranda (UFC) 

Relato de Experiência 

Este relato discute a criação do movimento social frente Escola Livre Cariri na região do Cariri Cearense. Esta é uma 

organização de professores e estudantes da rede básica e ensino superior, profissionais das políticas públicas, movi-

mentos sociais e sociedade civil. A frente foi criada em 2017 enquanto um movimento de resistência à emenda orgâ-

nica aprovada na Câmara Municipal n° 1610001/2017 vedando uso da “Ideologia de Gênero” nas escolas da cidade 

do Crato-CE. Essa política se mostra problemática por não articular um debate sobre o tema com a comunidade es-

colar e universidade, ao invés disso se mostra proibitiva ao trabalho do professor na escola. Objetivamos com esse 

relato apresentar a frente Escola Livre Cariri como afrontamento a uma política antidemocrática no âmbito educacio-

nal no Cariri. Os entrelaçamentos deste relato com o eixo temático se faz pertinente por apresentar a frente enquan-

to um coletivo mobilizador de sujeitos engajados na luta social frente ao autoritarismo político. Colocamos em pauta 

um olhar interseccional, destacando gênero, geração e raça como marcadores de sujeição heteronormativo. Esta 

política proibitiva se expande a posterior na cidade de Juazeiro do Norte, também localizada no Cariri. As ações de 

afrontamento da frente consistem acompanhar tramitações nas câmaras legislativas e produção de debates perma-

nentes com a comunidade escolar. A frente tem seu papel estratégico de combate ao pensamento antidemocrático, 

uma vez que a política trata do debate de gênero nas escolas como uma “ideologia”, pondo em risco a heteronorma-

tividade. Ao invés disso, a emenda desconhece que o tema é tratado pela universidade como “identidade”, possibili-

tando uma emergência situacional de tolerância e respeito aos modos de vida singulares. Portanto, é nesse desen-

contro de “ideologia” e “identidade” que se coloca em evidência uma colonialidade de pensamento e governo de 

pessoas que põe em risco as alteridades produzidas dentro e fora do ambiente escolar. 

 

Saúde Mental e Racismo: Fortalecendo a Atuação dos(das) Psicólogos(as) no SUS 

Breno Lincoln Pereira de Souza Diniz (CPRS e FNRS)) 

     Bárbara Paloma Marques de Luna (UFPE) 

     Philip McCormack (IMIP) 

     Talita Rodrigues de Silva (UPE) 

     Tatiana Rozenfeld (UFPE) 

Relato de Experiência 

Realizado de outubro a novembro 2017, na reunião de núcleo de psicólogos(as) do NASF do Recife, o espaço buscou 

fomentar uma reflexão e discussão sobre o racismo e seus diferentes modos de perpetuação. Situou a temática de 

modo transversal no campo da saúde pública e pela via da interseccionalidade; problematizou a compreensão e atu-

ação dos(das) psicólogos(as) frente às relações raciais nos territórios que atuam. A atividade foi facilitada pelos(as) 

residentes numa perspectiva participativa, a partir de cenas cotidianas sobre racismo na intervenção em psicologia, 

debatido em pequenos grupos. Em seguida, foi realizada uma roda de conversa sobre racismo e seus impactos na 
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vida e na saúde mental da população negra. Por fim, os/as psicólogos/as foram provocados/das a realizar atividades 

nos territórios no mês da consciência negra, resultando em quatro intervenções; dois grupos na USF; uma sala de 

espera e um matriciamento para equipes de saúde da família. A formação também tem reverberado em outros es-

paços nos quais os(as) psicólogos(as) estão presentes, mostrando o interesse crescente do grupo em estudar e refle-

tir mais sobre a temática, assim como fortalecer a discussão no território. O matriciamento foi uma demanda do gru-

po, após reconhecer em encontros anteriores sua fragilidade no debate sobre racismo, relações raciais e a aborda-

gem da psicologia. O grupo apresentou uma heterogeneidade em suas percepções no debate, mas de modo geral 

demonstrou sentir-se provocado à reflexão e discussão. O espaço da reunião de categoria mostrou-se como potente 

dispositivo disparador de reflexões e reinvenção conjunta da prática em saúde pública, fortalecendo os profissionais 

nos cotidianos dos serviços, reafirmando sua atuação ética e política. Diante dos resultados, avalia-se que a experiên-

cia alcançou seu objetivo de refletir e transformar práticas de modo a visibilizar a importância do recorte racial nas 

práticas de cuidado e sustentar a construção cotidiana de uma psicologia política. 

 

Uma Leitura Interseccional acerca das Violências Urbanas: Percepções de Moradoras/ES de uma Residência 

Universitária 

Saiane Silva Lins (UFC) 

     João Bryan Alecrides Feitosa (UECE ) 

Comunicação Oral 

Este resumo apresenta uma intervenção planejada a partir de discussões na disciplina ligada ao curso de Psicolgia da 

Universidade Estadual do Ceará, de Teoria e Métodos de Intervenção (Juventude, Violência e Interseccionalidades). 

O referencial teórico trabalhado nos propõe a formular problemas a partir de um olhar interseccional, assim a análi-

se de violências precisa considerar que os sujeitos são atravessados por marcadores sociais que se articulam e os 

constitui. Escolhemos partir das seguintes perguntas: como a violência urbana é percebida e vivenciada por morado-

ras(es) em cidades do interior do estado do ceará? Difere da violência experienciada na capital, fortaleza? O interes-

se surgiu por constatar que o tema da violência em cidades interioranas tinha pouca visibilidade nas discussões aca-

dêmicas. A intervenção se deu com jovens, integrantes do programa de residência universitária (REU) da Universida-

de Federal do Ceará (UFC). Como objetivo, buscamos analisar como estudantes da UFC moradoras(es) da REU 420 - 

PICI vivenciam a violência urbana e são perpassados por ela em seu território de origem; relacionar como estas/es a 

percebem em fortaleza e, por fim, promover um espaço para que estas/es estudantes discutam acerca disso. Foi rea-

lizada uma oficina com 8 participantes, onde trouxemos 13 manchetes de jornais sobre violências e pedimos que se 

dividissem em dois subgrupos e escolhessem uma matéria cada. Depois pedimos que produzissem uma encenação 

tendo como ideia principal a matéria escolhida. Em seguida, iniciamos a discussão sobre a cena, seus elementos, o 

contexto de violências em suas cidades de origem e em fortaleza. Na análise dos discursos produzidas na interven-

ção se sobressaem as categorias: território, violência de gênero, compromisso de classe social e a questão geracio-

nal. Evidenciamos que a violência perpassa os sujeitos de maneiras distintas, corroborando com a urgência do viés 

interseccional. Contudo, coexiste nas falas uma ideia de generalização de violências e sujeitos que finda por produzir 

compreensões parciais. 
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Voltando ao Passado para Ressignificar o Presente: A Formação de Psicólogos em Questão 

Dandara da Silva Rosa (UFRJ) 

     Nathália de Souza Nascimento (UFF) 

Comunicação Oral 

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2016, no Brasil 54% da popu-

lação se auto declara como preta ou parda. Entretanto, através do atlas da violência de 2017, feito pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a cada 100 pessoas assassinadas no país 71 são negras. Assim, em um contexto 

onde os negros possuem 23,5% de chances maiores de serem assassinados, a realidade que se apresenta é de um 

extermínio da população negra. Partindo do pressuposto de que a raça enquanto construção social e histórica deter-

mina os lugares que serão ocupados na sociedade, este extermínio não se restringe ao corpo físico, mas diz respeito 

a um conjunto de práticas discursivas e não discursivas que se direcionam para o corpo negro. A configuração do 

racismo como elemento estrutural e estruturante da sociedade brasileira denuncia relações de poder que culminam, 

dentre outras coisas, no sofrimento psíquico. O racismo extirpa a dignidade, colocando os negros num lugar de não 

humano, atravessa a subjetividade, produzindo medo, insegurança e sentimento de menos valia. Mas, o que a psico-

logia tem a ver com isso? Para além de pensarmos os efeitos de nossa atuação, é imprescindível que o debate sobre 

o racismo se estenda à formação; importa falar sobre a psicologia do racismo, mas urge falar do racismo da psicolo-

gia. Pensar o processo de formação de psicólogos requer colocar em questão a hegemonia dos referencias europeus, 

pois, se tratando da população afrodiaspórica, concebemos este saber limitado. Dito isto, esse trabalho tem como 

objetivo sentir e perceber as tensões que habitam o corpo negro, buscando discutir formas de resistência na psicolo-

gia. Para isso, tomaremos discursos e situações de nossa vivência como mulheres negras; durante nossa formação; 

de nossa vivência no grupo preto de psicologia ‘ìmárale’ e em revisões bibliográficas, sobretudo a psicologia africana. 
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GT 09 | Juventudes, Política e Subjetividades 

 

Eixo Temático 2 

Mobilizações Coletivas: Estratégias Políticas e Demandas Democráticas 

 

Coordenadores(as) 

João Batista de Menezes Bittencourt (UFAL) 

Fábio Giorgio Santos Azevedo (EBMSP)  

 

O presente grupo de trabalho busca acolher propostas que versem sobre as estratégias de resistên-

cias e recrudescimentos construídas pelos agentes jovens no que diz respeito a ruptura e manuten-

ção de discursos e práticas de poder. O grupo de trabalho se afina a proposta do evento cujo tema 

trata dos enfrentamentos a processos antidemocráticos e está situado no eixo temático 

“Mobilizações coletivas: estratégias políticas e demandas democráticas. Serão aceitas propostas de 

pesquisas que se voltem para a compreensão das múltiplas expressões políticas das subjetividades 

juvenis. Formas de atuação em partidos políticos, movimentos sociais, coletivos e grupos culturais; 

Cibermilitância; fascismos e neofascismos juvenis serão alguns dos temas debatidos nesse GT.  
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Estratégias de Resistência da Juventude Periférica no Enfrentamento a Violência de Estado 

Karina Scaramboni (PUC/SP) 

     Laura Pampana Basoli (UNESP) 

     Kauê Felipe Barbosa da Silva (UNESP) 

     Julia Daniel Borges Fonseca (UNESP) 

Maria Cristina Gonçalves Vicentin (PUC-SP) 

Comunicação Oral 

A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil, conforme a Campanha Vidas Negras em 2017. 

Ressaltamos que o Brasil foi apontado como o 3º país com a maior população carcerária do mundo, este 

crescimento, de acordo com o mapa do encarceramento de 2015, foi impulsionado pela prisão massiva de 

jovens, pobres e negros sob acusações de crime patrimonial e tráfico de drogas. No que tange a política de 

“guerra às drogas”, aliada ao estado penal e as práticas médicas, temos acompanhado o avanço de medidas 

repressivas e punitivas, pautadas na anulação da história de vida dos sujeitos, na patologização e medicaliza-

ção abusiva, e ao confinamento. O trabalho apresenta as estratégias de resistências da juventude periférica 

em um coletivo político-cultural no enfrentamento ao encarceramento e genocídio no interior de São Paulo.  

Através dos elementos da cultura de rua e de práticas de produção de cuidados em redução de danos, são 

construidos debates em torno da juventude, vulnerabilidades e potências.  Utilizamos os estudos sobre bio-

política de Foucault, necropolítica de Mbembe e criminologia crítica de Malaguti. Neste trabalho, focamos a 

tenda de RD, que adota ações políticas produtoras de cuidados nos espaços públicos. A intervenção conta 

com redutores de danos e montagem de espaço de acolhimento na rua, composto por moveis e oferta de 

agua, balas, materiais informativos sobre drogas, teste rápido, DSTS e  distribuição de camisinhas. A tenda de 

RD é uma ação extramuro potente na construção de diálogo com a juventude marcada por vivências de mor-

tes em vida ou assassinadas. Visibilizar ações dos coletivos é possibilitar a construção de outras narrativas 

sobre a juventude, trazendo a tona  potências e resistência no enfrentamento às políticas de mortes, grades 

e abusos legitimados pela guerra às drogas, que se faz contra pessoas, em sua maioria jovens e negros. 

 

"O Dia em que o CFH virou de Cabeça para Baixo...”: Notas Sobre a Ocupa CFH/UFSC 

Marcela de Andrade Gomes (UFSC) 

Comunicação Oral 

Diante da heterogeneidade de estratégias políticas inventadas para lutar contra as formas de dominação na 

sociedade, este trabalho objetiva tecer algumas análises sobre as ocupações que ocorreram de forma maciça 

nos espaços educacionais, no ano de 2015, em resposta aos ataques de direitos e reformas legislativas pre-

vistas para aquele ano que foi palco de mais um desmonte sofrido pela democracia brasileira. Especificamen-

te, abordaremos o episódio ocorrido no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da  Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), conhecido como “OCUPACFH”, o qual foi liderado por estudantes do curso de psicolo-

gia e tornou-se um sujeito coletivo potente, feroz, complexo, ambivalente e polêmico. Com o intuito de escu-

tarmos as narrativas das experiências, singulares e coletivas, que estes militantes vivenciaram nesta ocupa-

ção que durou 30 dias, realizamos um grupo focal que foi composto por questões desencadeadoras acerca 

da noção de política, militância e sociedade. A partir das contribuições do filósofo Rancière e da análise de 

conteúdo, construímos 4 eixos temáticos de análise: os impactos afetivos desta ocupação na constituição 

destes sujeitos os quais foram marcados por muita intensidade e variações nos sentimentos que foram desde 

“poder” ao “medo”; a noção de política e de sociedade que sustentava este coletivo, fazendo-os significar a 

OCUPACFH como um movimento que “fracassou”; as ambivalências presentes neste movimento que denun-
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ciava e reproduzia as formas de dominação, especialmente no que diz respeito às relações de gênero; por fim, os 

conflitos inerentes aos processos grupais que variavam entre a coletivização de um projeto comum e o engessamen-

to das funções desempenhadas no movimento, ameaçando a própria existência deste coletivo. A título de conclu-

sões, apostamos na ideia de que os movimentos das ocupações são mostras de práticas subversivas às formas tradi-

cionais de política que atuam no paradoxo entre a política e a polícia no sentido atribuído por Rancière. 

 

A Falta que faz o Comum: Possibilidades de Coletivização e Subjetivação Política na Escola 

Paula Pimentel Tumolo (UFRJ) 

     Arthur Vianna Brito (UFRJ) 

     Lucia Rabello de Castro (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Este trabalho visa investigar possibilidades e desafios da produção de um comum na escola no que tange a emergên-

cia de uma subjetividade política em crianças e jovens, sob a luz de questões suscitadas por uma pesquisa-

intervenção em uma Escola Municipal do Rio de Janeiro. A convivência com os pares e educadores impõe desafios e 

demandas que possibilitam aos estudantes se mobilizarem na produção de sentidos e ações comuns. Dardot e Laval, 

apesar de não se debruçarem sobre a especificidade juvenil, podem nos ajudar a pensar a produção de uma comuni-

dade escolar. Estes autores entendem o comum enquanto um princípio político fundamental para a instituição do 

diálogo e partilha entre pessoas que, em suas diferenças, exercitam a reciprocidade e cooperação na co-atividade. 

Pretendemos, a partir destas reflexões e das de outros autores que abordam a temática do processo grupal e da sub-

jetivação política - como Pichon-Rivière e Jeremy Gilbert - empreender uma análise deste campo empírico, que ocor-

reu no âmbito de uma disciplina eletiva nomeada “conversa afinada”. Esta tinha como objetivo propiciar aos alunos 

um espaço de fala democrático acerca de suas experiências escolares, e foi elaborada em parceria com dois profes-

sores, sendo oferecida a uma turma alunos entre 13 e 17 anos. Apresentamos os conflitos, resistências e negocia-

ções observadas nas relações entre alunos, e entre esses e seus professores, bem como as produções coletivas - ma-

teriais e subjetivas – propiciadas por esses encontros. Como resultados parciais, apontamos a enorme dificuldade de 

se elaborar e sustentar um comum na escola.  Este pareceu se dar através da ausência, ou seja, daquilo que falta à 

experiência escolar para que ela possa mobilizar um sentido público. Esta falta foi representada pelos alunos en-

quanto injustiças e desigualdades nas relações travadas na escola, assim como pela precariedade a que a comunida-

de escolar pública está exposta. 

 

A Participação Política dos Jovens no Atual Contexto Educacional Brasileiro: Desafios para o Movimento Estu-

dantil 

Conceição Firmina Seixas Silva (UERJ) 

Comunicação Oral 

Objetivo, neste trabalho, discutir a participação política dos jovens nos contextos educacionais, como a escola e a 

universidade, analisando como estes sujeitos ressignificam a função que lhes é designada – a de estudante –, e os 

sentidos que dão a sua ação no mundo comum. Parto do campo da educação para tecer essa reflexão por diversas 

razões: a política e a educação são arenas potentes de encontros e disputas geracionais, questões importantes para 

a participação dos jovens; a escola e a universidade são espaços importantes no seu processo de subjetivação; na 

sociedade ocidental, essas instituições cumprem um papel importante na transmissão do legado educacional e cultu-

ral; ainda, no cenário social brasileiro atual, em que a propagação de propostas que põem em risco a educação críti-

ca, democrática e pública encontra terreno, a discussão desse tema torna-se imprescindível. Além de uma funda-

mentação teórica, tomo como referência, para elaboração deste trabalho, as pesquisas de campo que venho reali-
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zando, ao longo do meu percurso acadêmico, junto aos jovens de diversas escolas e universidades do estado do Rio 

de Janeiro. Observo que transformações significativas têm impactado o modo de funcionamento das instituições 

educativas, do próprio movimento estudantil – que se vê confrontado com um aparente esvaziamento político do 

seu papel na sociedade – e do significado de ser estudante atualmente. A despeito da ideia de que o movimento es-

tudantil já não assume a posição de ator político central nas mobilizações juvenis, percebo que a tentativa de ressig-

nificar o lugar de estudante, pelo jovem, vem acompanhada não apenas de importantes tensionamentos com este 

movimento – por vezes, na tentativa de recriá-lo – como da reivindicação de um projeto de educação que abrigue 

seus sonhos,  suas angústias e incertezas, sua sexualidade, as questões raciais, a amizade, o afeto, ou seja, sua vida 

no sentido mais pleno. 

 

Cartografias no Espaço Escolar: Construindo (Re)Existências Singulares 

Tainá Pereira Lima E Silva (UFRJ) 

     Julie de Novaes Tavares (UFRJ) 

     Carlos Eduardo Nazario Elias (UFRJ) 

     Thiago Colmenero Cunha (UFRJ) 

     Flávia de Abreu Lisboa (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Este resumo surge de reverberações da prática realizada no projeto de extensão “Construindo um Processo de Esco-

lhas Mesmo Quando ‘Escolher’ não é um Verbo Disponível” do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ).  É realizado, dentre outros territórios, na Escola Municipal Roraima, localizada em Cordovil, na zo-

na norte do Rio de Janeiro. O projeto se propõe a realizar um grupo de análise do vocacional, com os alunos do 9° do 

ensino fundamental e do Projeto Acelera, de forma a discutir os processos de escolha. Entendendo como importante 

ocupar também esse espaço escolar para além dos grupos realizados, e que a nossa entrada afeta também esse 

campo, acompanhamos outros atores dessa instituição como professores, diretoras e coordenadoras, participando 

de reuniões e conversas. Assim, partindo dessa cartografia percebemos  questões tangendo tanto o corpo docente 

quanto discente e suas formas específicas de captura, adoecimento e resistências.  Com os adolescentes podemos 

perceber de que forma esse território escolar, marcado por essas políticas em que está inserido, afeta a construção 

de um campo de possibilidades pelos alunos, definindo quais escolhas são de fato uma possibilidade de serem dese-

jadas ou não. Já com o corpo docente da escola, podemos acompanhar o modo como a falta de professores, de ver-

ba, além de sentimentos constantes de ter que dar conta de todas as questões e dificuldades que surgem nesse es-

paço, faz com que a sobrecarga desse trabalho gere um esgotamento e adoecimento desses corpos. Entretanto, en-

tendendo que esse espaço não é apenas passivo na relação com essas forças que o compõem, criam-se ali também 

resistências, permitindo criações outras no/do espaço. Dessa forma, a nossa prática se insere nesse contexto buscan-

do a afirmação de (re)existências, agenciando formas singulares de ser/estar no mundo. 

 

Construindo Intervenções Coletivas Mesmo Quando Intervir não é uma Prática Disponível 

Camila Moreira e Crespo (UFRJ) 

     Laíza da Silva Sardinha (UFRJ) 

     Flávia de Abreu Lisboa (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Este trabalho surge de uma pesquisa vinculada ao Instituto de Psicologia da UFRJ, junto a adolescentes em privação 

de liberdade no Rio de Janeiro, com o objetivo de analisar as ferramentas utilizadas na pesquisa de campo. Historica-

mente o saber acadêmico distancia-se dos saberes produzidos fora da universidade, reproduzindo práticas de pes-
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quisas que reforçam uma relação hierárquica com espaços, instituições e atores invisibilizados. Reforçam um modelo 

extrativista de pesquisa, de extração de informação dos “pesquisados” e um modelo epistemicida (Carneiro, 2005), 

de invisibilização de outros saberes, a partir do qual o saber acadêmico se mantém como hegemônico. Em contrapo-

sição, as ferramentas utilizadas nessa pesquisa foram ferramentas políticas de intervenção, apostando na construção 

coletiva junto aos atores do campo, afirmando a produção de vínculos e a não hierarquização de saberes. Nas unida-

des, realizamos conversas com funcionários da instituição, seguido de entrevistas semiestruturadas com os jovens, 

além dos dispositivos grupais também com os adolescentes. Com a instituição, o coletivo se deu na escuta da equipe 

sobre seus conhecimentos da dinâmica de trabalho e das possibilidades de intervenção, além da construção conjun-

ta do próprio planejamento da pesquisa. Com os adolescentes, propunha-se, nas entrevistas e grupos, dispositivos 

de construção coletiva, estabelecendo vínculos e criando uma escuta diferenciada, pautada não no ato infracional, 

mas em suas trajetórias de vida, assim como produzir mudanças na rotina corporal engessada que a instituição soci-

oeducativa produz. Os dispositivos utilizados afirmam-se como transmissão/troca de conhecimento entre atores do 

campo, onde não há sujeito e objeto de pesquisa, mas sujeitos que aprendem juntos. Na contramão do lugar distan-

ciado e hierarquizado que historicamente a universidade ocupa em relação sujeitos e espaços invisibilizados, foi pro-

duzida uma prática política de intervenção de visibilidade aos saberes construídos por diferentes atores da pesquisa, 

ressignificando e abrindo novas possibilidades de práticas de pesquisa. 

 

Corpos Pretos Vivos: O Brincar como Ferramenta para Afirmação da Vida e da Felicidade 

Raquel dos Santos Guimarães (UFRJ) 

     Guilherme Santos (UFF) 

Comunicação Oral 

Este trabalho surge da atuação com jovens, entre 13 e 17 anos, majoritariamente negros, no curso preparatório da 

ONG CEASM – Morro do Timbau, Complexo da Maré, Rio de Janeiro – no projeto de extensão “Construído um pro-

cesso de escolhas, mesmo quando escolher não é um verbo disponível”, do Instituto de Psicologia DA UFRJ. Utilizan-

do como referencial metodológico-teórico a cartografia, buscou-se com a realização de grupos de análise do vocaci-

onal, trabalhar com esses jovens a questão da escolha profissional, usando-a como disparadora para pensar também 

escolhas em outros âmbitos. Além disso, construiu-se nos encontros, formas de afirmação da vida com atividades de 

brincadeiras, por compreender que a ludicidade desde o período escravocrata representa a alegria e a resistência do 

povo preto, e uma estratégia de superação de adversidades e de promoção do direito ao brincar e ser feliz. Entende-

se que ser jovem, pobre e negro, num estado de inspiração racista (Flauzina, 2006), pautado numa lógica capitalista, 

é por si só um ato de resistência. Contudo, afirmar-se vivo ultrapassa a postura de ser apenas sobrevivente, é a pos-

sibilidade de ser feliz. Assim, o objetivo desse trabalho é abordar a potência e resistência que há no brincar dos cor-

pos ditos “matáveis” e a sua relação com a felicidade. Propomos a ideia de brincar como uma forma política de exis-

tência, que do jongo a corrida de saco, até as ocupações urbanas promovidas pelo hip-hop, ocasiona inúmeros efei-

tos positivos que ressoam dessa utilização do corpo como ferramenta para promover felicidade, pois o corpo é po-

tência, é afirmação de um existir que se dá tanto a nível individual, como coletivamente. Portanto, o brincar, para 

jovens que têm negado o seu direito a diversão, é subverter lógicas estabelecidas, favorecer o autocuidado, é se afir-

mar vivo, e mais que isso: Feliz. 
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Da Proximidade com a Morte à Relação da Vida: Reflexões de uma Pesquisa em Psicologia 

Laíza da Silva Sardinha (UFRJ) 

     Flávia de Abreu Lisboa (UFRJ) 

     Camila Moreira e Crespo (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Durante uma pesquisa de psicologia, vinculada a UFRJ, realizada em duas unidades de internação, somado ao traba-

lho da psicologia realizado na porta de entrada do sistema socioeducativo, ambos da capital do  Rio de Janeiro, en-

contra-se, no encontro com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, um grande número de relatos 

e histórias de proximidade com a morte: de familiares, de amigos, de alguém na favela; de terem presenciado a mor-

te de alguém ou de quase terem morrido (experiências de tomar tiro, ficou ensanguentado, que quase morreu diver-

sas vezes). Relatos de sofrimento e preocupação, que não conseguem dormir sabendo que podem morrer a qual-

quer momento ou que pensam em seus enterros, ou em deixar filhos e mães. Partindo desses relatos, este trabalho 

toma a relação com a morte como dispositivo de análise para pensar a relação com a vida. Propõe-se investigar, por 

um lado, relações, práticas e discursos que sustentam o projeto político no brasil, que utiliza-se de diversas estraté-

gias de extermínio (subjetivo, de encarceramento, de mortes); e por outro (totalmente entrelaçado), pensar o modo 

de subjetivação e socialização desses jovens como efeito dessa política. Jovens que vivem diversas relações de vio-

lências (físicas e de sujeição), e constroem suas relações com a vida atravessadas por essa proximidade com a morte. 

Pensar não a privação de liberdade, mas a privação do direito à vida. Em suma, como pensar a produção de subjetivi-

dade juvenil sem pensar as políticas públicas brasileiras que engendram determinados modos de vida e de morte em 

relação a esses jovens? E como pensar um trabalho de psicologia junto aos jovens negros, jovens de favela, jovens 

em cumprimento de medida socioeducativa, sem pensar o quanto a proximidade com a morte é elemento constitu-

tivo do seu modo de se relacionar com a vida? 

 

Jovens Mulheres e Experiências de Amizade: Imagens, Resistência e Criação 

Emília Bezerra de Miranda (UFPE) 

     Jaileila de Araújo Menezes (UFPE) 

Comunicação Oral 

Pretende-se apresentar parte dos resultados de pesquisa de doutorado, a qual investigou a relação juventude e ami-

zade em um território de crescimento econômico a partir das narrativas de jovens mulheres. O trabalho teve como 

campo de pesquisa a sub-região de SUAPE, na região metropolitana do Recife, alvo de grandes investimentos e obras 

estruturantes que modificaram as dinâmicas de vida dos/as moradores/as do lugar. A noção de juventude foi tratada 

como uma categoria composta por “sujeitos historicamente invisibilizados” ou “subalternos”, vivendo em contextos 

regidos por ordem social, política, econômica e cultural hegemônica. Para compreender a noção de amizade toma-

mos a perspectiva de filósofos/as como Michel Foucault e Francisco Ortega em articulação com autores/as de outras 

áreas de conhecimento. Daí nosso interesse em entender as dimensões ética, política e estética da amizade. O traba-

lho investigou experiências  de amizade de jovens mulheres pertencentes às camadas populares de “SUAPE”, bus-

cando analisar as fronteiras do campo amizade x juventude com outros tipos de relação, particularmente as relações 

familiares e afetivo-sexuais; caracterizar o território no que informa sobre os contextos sociais em que jovens mulhe-

res vivem suas vidas, com ênfase nas experiências de amizade; compreender como jovens mulheres pobres da regi-

ão narram suas relações de amizade, com que imagens, sentidos e códigos de gênero. Partindo das perspectivas 

epistemológicas dos estudos feministas e decoloniais, recorremos a uma metodologia de pesquisa narrativa, através 

de entrevistas e produções narrativas escritas e/ou audiovisuais criadas pelas jovens participantes, além dos regis-

tros em diário de campo e diário íntimo. Os resultados apontam para a amizade entre jovens como “entre-lugar”: 

entre o espaço público e âmbito privado. As narrativas (co) construídas ora se aproximam de imagens “familialistas” 
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de amizade, ora se distanciam produzindo outras experiências na diferença. Assim a amizade é uma noção em movi-

mento, onde são possíveis experimentações, riscos, resistência e criação/invenção. 

 

Juventude e Produção de Subjetividade 

Jadielma de Barros Alves (UFAL) 

Saulo Luders Fernandes  (UFAL) 

Comunicação Oral 

O presente resumo é referente a um estudo sobre política e produção de subjetividade, realizada com jovens de um 

assentamento do MST, no semiárido alagoano, desenvolvida com objetivo de analisar aspectos relacionados ao pro-

cesso de formação da militância política dos jovens assentados do movimento, buscando investigar desde os proces-

sos de subjetivação envolvidos na formação militante, até os seus efeitos diários na vida desses jovens. Para tanto, 

foi necessário pesquisar as categorias, onde se percebeu que a juventude tem apresentado diversas concepções pa-

ra cada momento histórico, considerada, por exemplo, “O futuro da Nação” – responsável pela revolução – ou “O 

Problema do Hoje” – causadora de crises e rupturas dos valores conservadores. Certas visões estabelecidas como 

forma padrão de ser jovem desconsideram a produção de sentidos e inquieta pesquisadores para desconstruírem 

essas naturalizações e fortalecerem noções de juventude vinculadas às produções de inúmeras e singulares formas 

de subjetivação, desfazendo modelos determinantes e limitadores. Ressalta-se que essa múltipla forma de ser rever-

bera também no modo de vivenciar as relações políticas. Para basear as compreensões e possibilitar a capacidade de 

perceber como acontecem os processos e como estes impactam na subjetividade do sujeito político, utilizou-se o 

método cartográfico, referenciado principalmente nos autores Deleuze e Guattari e instrumentos como: grupo focal, 

observação participante e diário de campo, resultando em investigações e análises que fossem ao mesmo tempo 

descritivas, interventivas e produtoras de efeitos subjetivos. Percebeu-se que a formação militante relaciona-se for-

temente às afetações, sensibilizações, modos de existir e elaborar as vivências, tornando-se um processo que envol-

ve instancias diversas – subjetivas, sociais, políticas, culturais, regionais – que se reverberam nos modos de ser e agir, 

fazendo, por fim, refletir sobre a necessidade de construção de saberes e fazeres psicológicos que dialoguem com a 

realidade e fortaleçam as produções de subjetivas. 

 

Movimentos Sociais e o Enfrentamento às Condições de Pobreza 

Lucas Soares Rodrigues (UFMG) 

     Maria Luísa Magalhães Nogueira (UFMG) 

Comunicação Oral 

Consiste na apresentação da proposta e das reflexões acumuladas do projeto de pesquisa de mestrado que vem sen-

do construído no âmbito do Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFMG.  Partindo dos marcos teórico-

metodológicos da psicologia comunitária, como área da psicologia social da libertação, e adotando uma leitura multi-

dimensional do fenômeno da pobreza, esse projeto, com um recorte inicial proposto para jovens pobres, tem como 

questão central compreender se e como o engajamento e a organização popular em ações de movimentos sociais 

por sujeitos em condição de pobreza tem possibilitado o surgimento de estratégias de enfrentamento às condições 

de pobreza. A este ponto se propõe ainda identificar a incidência de privação e pobreza multidimensional, e os mo-

dos de vida dos sujeitos envolvidos; identificar e analisar as manifestações das implicações psicossociais da pobreza 

para os sujeitos através de categorias tais como: fatalismo, humilhação e vergonha, apoio social, sentimento de co-

munidade, conscientização e fortalecimento; e, por fim, relacionar os modos de vida e as implicações psicossociais 

da pobreza com fim de analisar se as ações do movimento social participante deste estudo têm auxiliado a estabele-

cer estratégias de enfrentamento às condições de pobreza. O percurso metodológico consiste em observação parti-
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cipante, aplicação de questionário socioeconômico e entrevista com auxílio de autofotografia, sendo os materiais 

analisados através da análise de conteúdo temática. Enfatiza-se que este projeto de pesquisa encontra-se em fase de 

elaboração para qualificação que ocorrerá ao fim do presente ano, portanto informações quanto ao campo e devi-

dos recortes ainda não podem ser evidenciadas neste resumo, estando certo que estarão na apresentação durante o 

evento. No mais, apresentamos para este X Simpósio as revisões bibliográficas e elaborações teóricas mais consoli-

dadas da pesquisa até sua data, sendo ainda este encontro um espaço de trocas com os pares para melhoria da pro-

posta de pesquisa. 

 

Pesquisas Localizadas: Ser Mulher, Jovem e Rural no Agreste Alagoano 

Julyanna de Melo Ribeiro (UFAL) 

     Érika Cecília Soares Oliveira (UFAL) 

Comunicação Oral 

O trabalho parte de perspectivas que tomam o conceito de interseccionalidade como referência, pois pretendemos 

trabalhar com jovens mulheres rurais circunscritas em um município de pequeno porte do agreste alagoano e, neste 

sentido, relaciona-se com o GT por buscar compreender as expressões políticas das subjetividades produzidas neste 

território a partir dessas especificidades. Para tanto, utilizaremos teorizações oriundas dos feminismos subalternos 

em articulação com a psicologia social. Objetiva, por meio do método de história de vida, compreender através das 

teorias feministas produzidas, sobretudo, por teóricas da/o sul global, a noção de interseccionalidade ao focar o que 

é ser mulher rural a partir do estudo de histórias de vida de usuárias de um CRAS. Pretende-se compreender as pos-

síveis fragilidades e movimentos de resistência oriundas das condições de gênero e de lugar das histórias de vida 

dessas mulheres, bem como os campos de vulnerabilidade existentes na atuação da psicologia inserida na política 

pública de assistência social na interlocução das temáticas gênero, ruralidades, geração, região e políticas públicas.  

Nosso foco é produzir uma pesquisa posicionada e localizada, que possibilitará evidenciar o lugar de fala da própria 

pesquisadora, que também é subalterno por se tratar de uma mulher, jovem, rural, nordestina e profissional da as-

sistência social. Por meio de registros em diário de campo, será possível realizar uma escrita que entrelaça as experi-

ências vividas pela pesquisadora antes de chegar ao campo e a partir dele, realizando um estreito diálogo com as 

vozes das mulheres para as quais se destina essa pesquisa, num exercício de reflexividade. Refletiremos sobre o mo-

do de vida rural, marcadores sociais e as possibilidades e rupturas do espaço da política pública na atuação da profis-

sional de psicologia em comunidades rurais, percebendo através da pesquisa e da experiência da pesquisadora, a 

resistência das mulheres jovens através de suas estratégias de mobilizações micropolíticas. 

 

Políticas de Participação de Estudantes: Psicologia na Democratização na Escola 

Jacqueline Meireles (PUC-CAMPINAS) 

     Raquel Souza Lobo Guzzo (PUC-CAMPINAS) 

Comunicação Oral 

Na história brasileira, como em outros países latinoamericanos, a ampliação de espaços e instrumentos que garan-

tem a participação popular é compreendida como ameaça aos interesses das elites, gerando constantes ataques à 

democracia. Por ser parte do cotidiano de vida de todas as crianças e adolescentes do Brasil, a escola tem grandes 

potencialidades de tornar-se um espaço para a aprendizagem da participação e o consequente fortalecimento da 

democracia. Este trabalho relaciona-se ao GT “Juventudes, Política e Subjetividades”, pois objetiva realizar levanta-

mento e descrição de políticas públicas voltadas à participação de jovens na escola, identificar os métodos propostos 

para a efetivação destas políticas e traçar reflexões sobre como a psicologia escolar pode contribuir na efetivação 

destas propostas. Articula as contribuições da educação dialógica defendida por Paulo Freire e os pressupostos da 
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psicologia crítica alemã, a fim de construir um referencial para a atuação do psicólogo na escola com vistas a amplia-

ção da capacidade de ação de sujeitos. Trata-se de uma pesquisa de caráter documental que usou como fonte de 

dados, leis e planos de educação das esferas federal, estadual e municipal e o regimento escolar da cidade de Campi-

nas. Os resultados evidenciaram que, apesar da existência de leis específicas que assegurem a participação de estu-

dantes como necessária para a gestão democrática, a efetivação destas práticas ainda precisa encontrar caminhos 

para se concretizar. A partir disso, refletiu-se sobre como as ações da psicologia na escola têm potencialidades para 

favorecer o fortalecimento dos espaços participativos, visando o desenvolvimento das capacidades de diálogo, nego-

ciação e resolução não violenta dos problemas cotidianos. 

 

Relato de Experiência: Juventude, Participação Política e Espaços de Resistência no IFAL Campus Penedo 

Daniel Vitor Feitoza (IFAL) 

Comunicação Oral 

O ano de 2016 foi um ano de protagonismo do movimento estudantil, em que houve grande participação da juven-

tude nas ações de decisão dos rumos que a educação como um todo tomaria nos próximos períodos. Fizemos parte 

do movimento em que ficou conhecido nacionalmente como primavera secundarista, onde estudantes do brasil in-

teiro mobilizaram-se nas suas cidades contra as medidas impostas pelo atual governo, dentre elas a PEC dos gastos e 

a mp 746, ambas impostas de forma totalmente antidemocrática e sem nenhum diálogo com a população. Após um 

longo período de conscientização junto aos discentes sobre a conjuntura da época, os/as estudantes mobilizados/as 

puxaram uma assembleia que foi aprovada a ocupação do prédio, sendo esta uma das maiores assembleias estudan-

tis já realizada na história do IFAL - Campus Penedo. Participar do processo de ocupação, pode-se afirmar que foi um 

desafio gigante. Onde jovens em sua maioria com idade de 15 a 18 anos, que apesar de todos os problemas, sejam a 

nível nacional ou da realidade que vivíamos no nosso instituto, foi preciso sonhar e ter esperança em um futuro me-

lhor. Tomar a frente da organização da escola durante 30 dias, e tê-la como lugar e espaço de não só aprendizado 

mas também de resistência, foi sobretudo um dos maiores ganhos de todos/as aqueles/as que participaram do pro-

cesso. Hoje, mais amadurecidos/as, continuamos firmes e orgulhosos por termos participados de um dos maiores 

movimentos estudantis do século XXI de toda a américa latina. 

 

Subjetividade de Consumo e Mediações Tecnológicas: A Linha Pornográfica na Micropolítica de Controle dos 

Corpos 

Argus Setembrino (UCB) 

Comunicação Oral 

A partir da pesquisa "Amor, gênero e subjetividade de consumo: desafios teóricos para uma vida sem violên-

cia" (CAPES E UCB), derivou-se a monografia menor "Oh yeah! Micropolítica da pornografia", que aborda a constru-

ção da subjetividade sexual a partir do "caso" de um jovem LGBT+ com seus coletivos. Com a cartografia esquizoana-

lítica, buscamos então compreender - com as limitações de um TCC - a participação do consumo da pornografia na 

produção da subjetividade sexual, que inclui as maneiras contemporâneas de amar, as crescentes opressões e as 

possíveis formas de resistência. À guisa de um resultado, observou-se a predominância de um processo captura da 

subjetividade em termos micropolíticos, formações  que  moldam previamente as  posturas,  gestos,  atitudes, per-

cepções, representações e, em suma, o modo de ser. Terminamos por indicar vias de análise-intervenções possíveis 

como apoio a estratégias de resistência e um campo possível de articulação das temáticas "estado" e "patriarcado" 

com o estudo da produção de subjetividade pelo consumo cultural tecnologicamente mediado. 
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GT 10 | Memória Coletiva, Democracia e Territorialidades 

 

Eixo Temático 2 

Mobilizações Coletivas: Estratégias Políticas e Demandas Democráticas 

 

Coordenadores(as) 

Parmênides Justino Pereira (UFAL) 

Soraia Ansara (USP) 

Bruna Suruagy do Amaral Dantas. (Mackenzie)  

 

O presente GT receberá trabalhos teóricos, relatos de experiências, pesquisas empíricas e projetos 

de intervenção, que envolvam comunidades, movimentos sociais e instituições e apresentem a me-

mória e as territorialidades como resistência ao desmantelamento do sistema democrático e como 

forma de participação política destinada à construção de um novo projeto de sociedade. Pretende-

se reunir estudos que abordem a temática da memória como enfrentamento das relações de poder 

em suas distintas formas de manifestação no cotidiano: disputas territoriais, propagação de discur-

sos de ódio e ideologias totalitárias, ações antidemocráticas. Propõe-se debater o papel da memória 

na formação da consciência política e na potencialização das ações coletivas, dando visibilidade aos 

confrontos entre a memória oficial e as memórias silenciadas, impedidas ou negadas.  
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A Construção da Memória Política como Instrumento de Ação Pública e Fortalecimento Democrático 

Beatriz Besen de Oliveira (USP) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho discute as relações entre memória e poder do estado e propõe a memória política cons-

truída por e através dos movimentos sociais como um instrumento de ação pública. Através da pesquisa-

ação realizada em um projeto no bairro de Heliópolis- periferia econômica da cidade de São Paulo - consta-

tou-se que lideranças comunitárias e moradores tem uma sensação de continuidade da violência de estado e 

da marginalidade no campo da tomada de decisões políticas após a transição democrática.  Tal diagnóstico, 

reforçado pelo atlas da violência 2018 realizado pelo ipea, aponta por um lado, para a insuficiência de políti-

cas de memória focadas apenas na elaboração de violações do passado e, por outro, para a necessidade de 

reformulações na estrutura de tomadas de decisões no estado moderno. A sensação de marginalidade con-

diz com a análise feita no livro “Sociologia da ação pública” em relação a consolidação de uma estrutura ex-

cludente de formulação e implementação de políticas públicas (Lascoumes e le Galès, 2014). A proposta dos 

autores é de uma inversão dessa estrutura por meio de uma análise e reformulação dos instrumentos de 

ação pública. Os movimentos sociais, em sua posição de resistência e de organização comunitária, têm pro-

duzido e compartilhado narrativas e memórias, muitas vezes de modo não sistemático. Observou-se através 

do projeto em Heliópolis que a organização e compartilhamento da memória política podem fornecer repa-

ração psicossocial da violência de estado e estabelecer uma agenda de reivindicações para o poder público, 

revelando a formação de consciência política (Ansara, 2008). Essa memória construída coletivamente e de 

maneira negociada rompe com os silenciamentos e negacionismos do estado e estabelece entre esses atores 

um reconhecimento recíproco (Honneth, 2009). Por essa razão, conclui-se que há um grande potencial para 

pensá-la enquanto instrumento de ação pública e de fortalecimento democrático. 

 

Corpo, Arte e Processos de Subjetivação na Cidade 

Andressa Fragoso Pitombo (FACITE) 

     Nayara Lima Longo (FACITE) 

     Julia Ataíde (FACITE) 

     Everton Ferreira (FACITE) 

     Samara do Nascimento Silva (FACITE) 

Comunicação Oral 

Este trabalho, em processo de investigação/experimentação pelo grupo de pesquisa em psicologia social da 

Faculdade de Ciência e Tecnologia da Bahia - FACITE/ SAMAVI, procura disparar/compartilhar elementos que 

produzam conexões entre corpo, arte e políticas de subjetivação na cidade. Entende-se o espaço da cidade 

como produtor de políticas de subjetivação, ou seja, como constituinte de formas de existência, de modos de 

agir, viver, pensar, encontrar. É desde esta perspectiva que este procurará dar passagem a experiências que 

permitam cartografar os processos de subjetivação nos territórios da bacia do rio corrente, especificamente 

nas cidades de Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe. Tomando o pensamento de Michel Foucault co-

mo ferramenta, considera-se importante a investigação das especificidades dos processos de urbanização 

desta região, destacando suas singularidades a partir da problematização de suas linhas de força, sejam as 

linhas de poder que organizam, disciplinam e normatizam modos de vida, sejam as linhas de abertura que 

dão passagem a invenção de novos territórios. A aposta passa, sobretudo, pelo investimento em dispositivos: 

fragmentos/ resquícios, pistas apontadas por Walter Benjamin. A noção de fragmentos, em uma acepção 

benjaminiana, se afina enquanto dispositivo metodológico se atendo não nas grandes linhas ou continuida-
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des que constituem modos de representação hegemônica da realidade, mas sim nas fissuras, nas descontinuidades, 

e nos micro-fazeres que espraiam outros mundos possíveis. Espera-se, portanto, através de experimentações sensí-

veis e corporais que, utilizando-se da arte, como metodologia de trabalho, possam disparar interferências políticas 

no cotidiano que emergem no tecido da cidade, permitindo a invenção de outras linhas de subjetivação e composi-

ção. 

 

Memória e Consciência Política e Resistência Urbana em Arapiraca-AL: A Luta dos Pescadores da Perucaba 

Ana Maria Ferreira dos Santos (UFAL) 

     Parmênides Justino Pereira (UFAL) 

     Letícia dos Santos Lima (UFAL) 

     Lucicleide Fausto Nunes (UFAL) 

     Myllena Livia Belarmino Silva (UFAL) 

Comunicação Oral 

Os pescadores da Perucaba formam uma reunião de cerca de doze famílias que resistem às margens do lago Peruca-

ba, em Arapiraca, mediante a uma ameaça de remoção. O conflito decorre da construção do projeto imobiliário 

“Perucaba bairro planejado”, condomínio de luxo construído às margens do lago, das intervenções urbanas para fa-

vorecer o referido projeto, como renovação da rede de esgoto, acesso, retirada do matadouro, urbanização da área 

de lazer, remoção de habitações populares mediante indenização, e a remoção da vila de pescadores. A princípio a 

remoção decorreu de um processo de ameaças, até incorrer num confuso processo jurídico. Os resistentes contes-

tam o interesse do poder público sobre a área, pois quando não havia o interesse financeiro dos grupos econômicos 

envolvidos, a área teria sido abandonada. Nosso objetivo tem sido configurar o nível de consciência política dos pes-

cadores do lago Perucaba, pois se trata de uma das mais fortes resistências urbanas no contexto da reestruturação 

urbana local para beneficiamento do mercado imobiliário. Especificamente, identificamos os elementos constituintes 

do processo político interno e suas articulações no bojo da política local e movimentos sociais. Utilizamos como refe-

rências o modelo de análise da consciência política desenvolvido por Salvador Sandoval, onde identificamos no histó-

rico da comunidade os elementos constituintes da formação da consciência política, segundo Salvador. O contexto 

de estudo é interpretado a luz da geografia crítica de Ana Fani Carlos, e dos estudos urbanistas acerca das reestrutu-

rações em andamento na cidade, sobretudo Simone Rachel Lopes Romão e Rafael Rust Neves. Norteado pelo enfo-

que qualitativo, lançamos mão da entrevista semi aberta. Os primeiros resultados dão conta de uma consciência po-

lítica extremamente acentuada, a partir da formação de um grupo coeso, marcado por forte identidade coletiva, cla-

ra identificação de adversários, e alto nível de vontade de agir coletivamente, e forte crença na eficácia política do 

movimento. 

 

Memória e Consciência Política na Reestruturação Urbana em Arapiraca-AL: Processo Político na Comunida-

de Frei Damião 

Parmênides Justino Pereira (UFAL) 

     Stephanny Eduarda Nunes Lima (UFAL) 

     Lidja Larissa de Oliveira Silva (UFAL) 

     Maria Eduarda Nunes da Silva (UFAL) 

Comunicação Oral 

O objetivo deste trabalho é traçar o perfil da consciência política na comunidade Frei Damião, na cidade de Arapiraca

-AL, e as relações do processo político da comunidade com um fato ocorrido há cerca de quatro anos, qual seja a 

ameaça de remoção da comunidade. Pretendemos analisar os efeitos da memória deste fato no cotidiano da comu-
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nidade.  Tal situação aconteceu em decorrência da vizinhança com o condomínio de luxo Jardim Canafístula, no con-

texto de higienização que acarreta as remoções de populações em vulnerabilidade. A remoção de comunidades po-

bres para favorecer a visibilidade urbana voltada para o mercado imobiliário tem sido uma constante nesta cidade, e 

o sofrimento político tem potencializado resistências e passividades. Apesar de um processo de remoção ter sido 

descartado a priori por parte dos poderes envolvidos, consideramos este processo em aberto, visto que nos casos 

concretos de remoção estas ameaças precedem o fato. O que chama a atenção é a total alienação da comunidade 

em relação a seu próprio destino.  As análises do tem sido baseadas no modelo de estudo da consciência política 

proposto por Salvador Sandoval, no sentido de identificar os elementos constituintes desta consciência, tanto em 

relação ao processo organizativo entre a comunidade e sua associação de moradores, quanto à memória do fato 

passado em torno da ameaça de remoção. Para isto lançamos mão da entrevista semiaberta, a partir de um enfoque 

qualitativo, iniciando pela líder da comunidade, que nos facilitou o acesso aos demais moradores. Os resultados inici-

ais dão conta de um processo político marcado por uma liderança carismática e altruísta, com extrema fragilidade de 

articulação com as instituições e movimentos sociais, pouquíssima disposição dos membros para a participação polí-

tica e agir coletivamente, processo este que coaduna no que os juristas chamam de insegurança da posse, deixando 

em aberta a ameaça de remoção. 

 

Memória Política e Consciência Política na Reestruturação Urbana de Arapiraca-AL: O Caso da Comunidade 

Caboge 

Fabrícia Brito dos Santos (UFAL) 

     Andresa Silva Salustiano (UFAL) 

     Eliel Nunes Dantas (UFAL) 

     Parmênides Justino Pereira (UFAL) 

Comunicação Oral 

Estudamos a remoção da comunidade Caboge, em Arapiraca-AL, no contexto do processo de reestruturação urbana 

que afeta cidades brasileiras. Trata-se de um reordenamento dos espaços urbanos privilegiados e recuperação de 

espaços degradados. O território acaba restrito a novos personagens outrora alheios, enquanto aos moradores tradi-

cionais resta a remoção, movida a injustas indenizações e violações do direito à moradia. Consideradas estas adversi-

dades, trazemos à tona esse ator social violentado nas entrelinhas da remoção forçada, ofuscado, esquecido, perso-

nagem da cidade que teve a pena de ser apagado do mapa, de ser afastado das imediações do suposto progresso. Se 

a remoção lhes ocorrera como tragédia inevitável diante dos poderes que lhes assolaram (atribuições políticas e jurí-

dicas do estado), o esquecimento lhes soa igualmente como segunda pena. Nosso objetivo tem sido potencializar a 

memória coletiva da comunidade excluída e do espaço transformado, no sentido de que a mesma nos possa desvelar 

os contornos excludentes da política urbana aplicada na reestruturação da cidade de Arapiraca, de modo que os 

efeitos perversos de tal experiência possam nortear uma política urbana sem exclusão social.  Utilizamos como refe-

rências o modelo de análise da consciência política desenvolvido por Salvador Sandoval, a partir do reconhecimento 

da memória política como fomenta de consciência, tema desenvolvido por Soraia Ansara. O contexto de estudo é 

interpretado a luz da geografia crítica de Ana Fani Carlos, e dos estudos urbanistas acerca das reestruturações em 

andamento na cidade. Norteado pelo enfoque qualitativo, lançamos mão da entrevista semiaberta. Os primeiros re-

sultados dão conta de uma memória política conflituosa, ora reprodutora dos discursos do poder, ora incipiente de 

uma resistência e resignação pela exclusão social operada no espaço transformado, além da clara ausência de diálo-

go entre os atores sociais e o poder público, e uma política interna dominada por cooptação de lideranças e influên-

cias eleitoreiras locais. 

 

 



 

94  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió -AL 

Memórias, Comunalização e Politização do Self entre Mulheres Quilombolas 

Ana Maria de Oliveira Urpia (UFRB) 

Comunicação Oral 

Para feministas negras como Bell Hooks (1997), quando falamos em política de identidade através de slogans como o 

“pessoal é político”, corremos um risco: nos perder no pessoal e esquecer o político. Pode-se começar pelo self, re-

volucionando-o através da rememoração de sua experiência de opressão, desde que se construa, com base neste 

ponto de partida, um senso de conexão entre a pessoa, suas memórias e sua realidade material mais ampla, sua co-

munidade. Com base nessas considerações e em uma pesquisa qualitativa de tipo biográfico que tem como objetivo 

conhecer, através de entrevistas narrativas, a história de vida de mulheres nascidas/crescidas no recôncavo da bahia, 

buscando compreender a complexa relação entre self e cultura, pretendo apresentar algumas reflexões que surgem 

como respostas possíveis à seguinte questão: qual a participação da memória pessoal/coletiva e da “comunalização” 

nos processos de subjetivação e politização de mulheres quilombolas? O objetivo é mobilizar discussões acerca das 

possíveis relações entre gênero, memória, processos de comunalização, racialização/etnização e politização do self. 

Além de Bell Hooks (1997), dois outros autores são fundamentais neste trabalho, Ricouer (2003), ao afirmar que a 

memória deixa rastros, vestígios, sugerindo que o trabalho da memória envolve ir em busca desses rastros, seguí-los, 

algumas vezes como a única possibilidade de (r)existir; e Sodré (2015), para quem a ideia de comunidade, quando 

remetida a grupamentos humanos como os quilombos, nos aproxima do conceito weberiano de comunalização, que 

se define, graças a um tipo de solidariedade interativa construída, como o sentimento subjetivo de pertencimento a 

um mesmo grupo humano, unidos por laços de sangue, etnia, território, religião, e por um compromisso com um 

projeto político-existencial sustentado na reinterpretação da memória. Consideramos essa uma discussão funda-

mental em tempos de tantas incertezas para aqueles sujeitos sociais historicamente subalternizados e excluídos com 

base em discursos racialistas, sexistas e colonialistas. 

 

Outras Histórias: Objetos, Coleções e Colecionadores 

Neiva de Assis (UFSC) 

     Andrea Vieira Zanella (UFSC) 

Comunicação Oral 

O estudo que se apresenta caracteriza-se por parte de uma pesquisa que investigou as relações que moradores esta-

belecem com uma cidade com arquitetura colonial portuguesa, com paisagem protegida como patrimônio cultural 

pelo IPHAN.  A investigação teve como pressuposto teórico-metodológico as discussões sobre relações dialógicas em 

Bakhtin, a produção de sentidos em Vigotski, bem como nos estudos no campo da etnografia, patrimônio e memó-

ria. Destaca a polifonia presente na cidade ao valorizar outras memórias que coexistem com os discursos do patrimô-

nio colonial.  Neste recorte, analisa-se o encontro com sujeitos anônimos, "lentos", tal qual indicava Milton Santos, 

pertencentes a grupos sociais distintos e com experiências diversas com o território. Foi possível conhecer um último 

engenho artesanal ativo de farinha de mandioca; uma antiga dança festiva de colheita agrícola; histórias de um velho 

pescador artesanal; um colecionista de objetos encontrados no lixo. Desses encontros pode-se reconhecer outros 

modos de viver e subjetivar na cidade e de produzir memórias na cidade patrimônio. 
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Pelas Territorialidades Baianas: Construindo Práticas de Gestão da Psicologia em Contextos de Resistência e 

Democracia 

Monaliza Cirino de Oliveira (CRP03) 

     Mailson Santos Pereira (CRP03) 

Comunicação Oral 

Este relato de experiência visa refletir sobre o processo de democratização do sistema conselhos de psicologia, ne-

cessariamente, acerca da gestão do XV Plenário do CRP03 e a priorização da pauta da regionalidade, territorialidade 

e interiorização proposta pelo Coletivo Psicologias em Movimento, que compõe a atual gestão deste conselho profis-

sional. Parte-se dos documentos "Carta de Princípios" do Coletivo Psicologias em Movimento; do "Planejamento es-

tratégico", da gestão do XV Plenário; das ações de interiorização desenvolvidas nesses dois anos de gestão; e da ex-

periência concreta do/a autor/a desse relato, na condição de conselheiro/a que compõem a comissão de interioriza-

ção do CRP03. A atuação profissional na gestão do conselho de classe, na Bahia, com 417 municípios agregados em 

27 territórios de identidade, com características específicas, se apresenta como um elemento desafiador e ao mes-

mo tempo, como uma provocação necessária para a gestão do CRP03, que, vem priorizando como marcas da gestão 

o processo de interiorização, principalmente, por entender que as territorialidades diversas engendram práticas pro-

fissionais específicas, que precisam ser reconhecidas e visibilizadas por um órgão de categoria que tem como função 

precípua de orientação e fiscalização da profissão. Destaca-se como exemplos das ações de interiorização as ativida-

des do dia da/o psicóloga/o; a realização do conselho itinerante; a criação dos grupos de trabalho de interiorização 

em todo território baiano; a criação de grupos de trabalhos temáticos nas cidades do interior, ligados às comissões 

do CRP03; e a realização da II mostra de práticas em psicologia e políticas públicas, na cidade de vitória da conquista. 

Todas essas atividades buscaram criar espaços de diálogo e resistência frente ao desmonte das políticas públicas e 

também reforçar o compromisso ético-político da psicologia, do seu compromisso social, e a importância da análise 

crítica e histórica da realidade política, econômica, social e cultural em que está inserida. 

 

Territórios de Afetos: Ressonâncias da Transposição do Rio São Francisco 

Ingrid Tenório Vital de Araújo (UPE) 

     Maria da Conceição Florencio Monteiro Bezerra (UPE) 

     Suely Emilia de Barros Santos (UPE) 

     André Monteiro (FIOCRUZ) 

     Wanessa da Silva Gomes (UPE) 

     Clarissa Marques (UPE) 

Comunicação Oral 

Desenvolvendo um trabalho de rede, profissionais da Universidade de Pernambuco (Multicampi Garanhuns e Arco-

verde) e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz/PE propõem um projeto de extensão universitária chamado trans-

vergente, buscando criar espaços de cuidado e conversação em interface com o direito à saúde para a população 

vulnerabilizada com o impacto causado pela transposição do Rio São Francisco. A partir dos dois primeiros dias de 

visitas às comunidades territorializadas no município de sertânia, no sertão de Pernambuco, foram escritos pelos(as) 

extensionistas diários de bordo nos quais pudemos relatar a experiência de ir ao encontro duma coletividade que 

hoje enfrenta os prenúncios e efeitos de obras que são realizadas nesta última década. Em contato com moradores 

da região de sertânia nos deparamos com ansiedades, medos, esperanças, constatações e enfrentamentos popula-

res que se construíram como resistências firmadas em territórios de recordações e afetos. Tendo em vista a domina-

ção exercida para com as terras dos sertanienses, e levando em consideração a atual conjuntura política nacional, 

buscamos conversações em associações comunitárias que já se organizavam frente às ações antidemocráticas que 

não os reconheciam em seu lugar de pertença e os submetiam a baixas indenizações, perda de animais, falta d’água, 
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restrições do direito à saúde – acarretando depressão, ansiedade, hipertensão, desalojamento, entre outros sofri-

mentos. Compondo uma equipe multiprofissional de mais de 20 pessoas, incluindo professores(as) e graduandos(as) 

de psicologia, medicina, direito e residentes de saúde coletiva e saúde mental, constatamos nesta primeira jornada a 

importância do olhar voltado aos sofrimentos acarretados por processos que fogem à democracia e aos direitos hu-

manos. Frente aos impactos da técnica moderna, que lança uma proposta de expansão dos afluentes num canal e 

ramais, nossa pesquisa segue orientação fenomenológica-existencial ao modo de Heidegger, e acompanha o desam-

paro revelado perante essa estrutura, pretendendo refletir acerca do sofrimento humano em situações de violação 

de direito. 

 

Visibilidades da Jurema Sagrada em Alagoas: Resistência Político-Cultural da Religiosidade Afroindígena 

Vinicius Henrique Alves Silva (UFAL) 

     Jose Anderson de Farias Silva (UFAL) 

     Jane Cleide Ferreira de França (UFAL) 

Comunicação Oral 

A Jurema sagrada, ao longo de um processo histórico de resistências (rupturas e permanências) manteve sua identi-

dade religiosa e cultural.  Esta memória coletiva se nos revela como resistência política, na medida em que essas prá-

ticas religiosas fortemente reprimidas, uma vez que, pois no início do século XX este culto acontecia no interior dos 

terreiros das religiões afro-brasileiras, destruídos no episódio conhecido como “Quebra de Xangô”.  Na cartografia 

acadêmica a jurema sagrada acontece no nordeste brasileiro, em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e Ala-

goas. Apesar desta literatura descrever a Jurema no eixo desses estados nordestinos, notamos uma ausência de pro-

duções no que se refere a Alagoas.  Portanto nosso objetivo consiste em escarafunchar essa demanda reprimida, no 

sentido de atribuir à Jurema sagrada em Alagoas um lugar próprio, em termos de produção acadêmica e identidade 

cultural, e quais discursos prevalecem em relação à toda memória social constituída sobre o culto. Em termos gerais, 

remontamos à fase dos estudos folcloristas e africanistas, como Mario de Andrade, Artur Ramos,  Bastides, e Cascu-

do.  A partir da segunda metade do século passado dois nomes se destacam neste campo de estudo, como Vande-

zande e Roberto Motta. Teses foram produzidas por escritores de vertente mais acadêmica, como Luiz Carvalho de 

Assunção, Clélia Moreira Pinto e Sandro Guimarães Sales, dentre outros. As dimensões politicas dessa memória se-

rão debatidas a partir de Soraia Ansara. Com isso pretendemos produzir uma narrativa da Jurema sagrada em Alago-

as, tomando Arapiraca como ponto de partida, dada a influência cultural e política do Pai Alex Gomes, sujeito da pes-

quisa. Os primeiros dados nos revelam um denso discurso de autoafirmação da jurema sagrada e sua total influência 

sobre seu universo religioso, destacando a construção de um santuário próprio da Jurema que pode ser um dos mai-

ores do Brasil no campo afroindígena. 
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GT 11 | Práticas “Psi” nas Estratégias de Enfrentamento à Lgbtifobia: entre Ações Institucionais, For-

mação Acadêmica, Militância e Artivismo 

 

Eixo Temático 2 

Mobilizações Coletivas: Estratégias Políticas e Demandas Democráticas 

 

Coordenadores(as) 

Telma Low Silva Junqueira (UFAL) 

Maria Lúcia Chaves Lima (UFPA) 

Benedito Medrado (UFPE)  

 

Pretendemos promover neste grupo de trabalho reflexões críticas e troca de experiências sobre 

pesquisas e/ou intervenção políticas e culturais que focalizam o lugar da psicologia e outras práticas 

“psi” entre as estratégias de acolhimento a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e pes-

soas intersexuais em situação de violência e/ou discriminação em função de sua orientação sexual 

e/ou identidade de gênero. Elegemos o eixo “Mobilizações coletivas: estratégias políticas e deman-

das democráticas” para dar mais visibilidade ao processo de construção do campo em que nosso 

debate se insere. Pretendemos criar um espaço de interlocução sobre desafios e perspectivas atuais 

para a psicologia e áreas afins, no campo da promoção de direitos sexuais, considerando avanços, 

ameaças e retrocessos políticos recentes neste campo.  
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A Atuação da Psicologia no Atendimento de Pessoas LGBT que Denunciam Violência 

Larissa Mirelle Dornelas Pereira (UFPE) 

     Benedito Medrado (UFPE) 

Comunicação Oral 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral analisar produções discursivas de psicólogos/as acerca da 

função da psicologia no acolhimento de pessoas LGBT em situação de violência. Como objetivos específicos 

pretendemos: 1) identificar os atravessamentos das produções discursivas dos/as psicólogos/as nos atendi-

mentos às pessoas lgbt que denunciaram violência; 2) identificar o que os/as profissionais de psicologia en-

tendem como sendo as principais demandas que levam essa população a procurar o serviço; 3) analisar re-

pertórios sobre a função da psicologia no acolhimento de pessoas LGBT em situação de violência. Foram rea-

lizadas entrevistas semiestruturadas com psicólogas de um centro de referência no atendimento de pessoas 

LGBT, seguida da transcrição e análise a partir das árvores associativas, ferramenta empregada no estudo de 

práticas discursivas, numa perspectiva construcionista em psicologia social. Como resultado, foi possível per-

ceber que as questões psicológicas, principalmente a depressão, foram as principais demandas identificadas 

pelas psicólogas e que estas acreditam que a escuta/acolhimento seria a principal função da psicologia no 

serviço. Além disso, a estrutura física do serviço é apontada pelas entrevistadas como algo que necessita in-

vestimento, dado que o espaço não oferece as condições para uma ação de promoção de cuidado. Espera-se 

que as análise produzidas possam contribuir para um maior conhecimento sobre direitos sexuais e formas de 

enfrentamento a LGBTfobia, bem como incentivar que pesquisas futuras continuem investigando este e ou-

tros problemas relacionados ao tema em questão. 

 

Caminhos e Vivência(s) em um Coletivo LGBTT: Processos de Emancipação no Agreste Pernambucano 

Michelly Farias Rocha (UPE e LC) 

Relato de Experiência 

Durante as últimas décadas, assistimos no Brasil o aumento gradual da questão LGBTT que foi alimentado 

pelo processo de legitimação da questão como direito civil e como política social a força política deste movi-

mento foi sendo construída tanto nas atividades de massa, como a exemplo das paradas do orgulho ou como 

na organização social, composta por grupos, coletivos entre outras redes de ativismo, paralelamente a uma 

conjuntura governamental mais favorável a nível federal nas décadas em que o país esteve sob os governos 

do partido dos trabalhadores (PT). Entretanto, a partir  do golpe institucional-midático-parlamentar de 2016, 

que se retirou a presidenta eleita Dilma Rousseff da presidência da república à época, vemos no enfraqueci-

mento da democracia, a retirada de direitos LGBTT. Este presente trabalho  tem o objetivo de  relatar a expe-

riência de militância em um cenário pós-golpe, traçando possibilidades para a luta no interior do estado de 

Pernambuco. A compreensão das lutas históricas e uma análise sobre o controle social exercido é de funda-

mental importância para a materialização de políticas públicas e sua efetivação. Ao compartilhar a experiên-

cia também podemos versar sobre os novos enunciados que os movimentos sociais portam e as configura-

ções que se estabelecem ao modelo academicista do fazer. O foco aqui recai sobre as propostas de  partici-

pação política, em que se abordará as dimensões: individual e social. No âmbito da primeira dimensão será 

usado como referencial uma leitura a partir do modelo de consciência política elaborado Sandoval, que tem 

um caráter psicossocial. A segunda será pensada numa ótica de categorias intersseccionais, pensando na 

própria experiência de gênero/orientação/classe/território, dialogando assim em uma perspectiva também 

decolonial.  Por fim, também trago ao debate a reflexão sobre o papel de militante-pesquisadora e pesquisa-

dora-militante, no contexto de atuação/pertença no movimento LGBTT, pensando uma ruptura epistemo-

política dentro da psicologia. 
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Como Transgredir a P(Cis)Cologia? A Despatologização das Identidades de Gênero - Um Relato de Experiência 

Benjamin Vanderlei dos Santos (UNIT) 

     Gabriela Bothrel Echeverria (UNIT) 

Relato de Experiência 

Para Sales (2018), a necessidade de afirmação política e existencial das identidades travestis e transexuais, marcando 

um território específico, com forte caráter de classe e raça, pois as expressões de travestilidades partem da defesa 

pela garantia de gêneros nômades, ou seja, prezam pela liberdade de expressão de gênero para além das conven-

ções de mulher e homem para uma perspectiva mais fluida, sem reforçar os estereótipos binários de gênero. Desde 

o surgimento dos manuais de diagnósticos para profissionais da saúde, as transidentidades, ou identidades divergen-

tes foram colocadas em cheque como doença ou transtorno mental. Diante da ausência dessa discussão no Curso de 

Psicologia no Centro Universitário Tiradentes (UNIT), vimos a possibilidade de dialogar por meio de uma oficina inti-

tulada “como transgredir a p(cis)cologia? A despatologização das identidades de gênero” que integrou as atividades 

da 5ª Semana de Pesquisa e Extensão da UNIT. O objetivo da oficina foi o de fomentar um debate quanto à (des)

construção das transidentidades. Dentre os resultados obtidos, temos a participação de alunas e alunos de outros 

cursos para além da psicologia; a discussão sobre as diferenças entre identidades de gênero, orientações sexuais e 

papéis de gênero; e tecemos reflexões sobre a importância da educação sexual e de gênero no brasil sendo necessá-

ria à base curricular do ensino básico. A academia deve ser um espaço aberto e facilitador da expansão do conheci-

mento, deve assumir seu papel na quebra dos estigmas que reforçam preconceitos através dos processos de pesqui-

sa, ensino e extensão, formando profissionais qualificados para lidar com as demandas urgentes da população. 

 

Identidades Sexuais e de Gênero e Escolarização no Cursinho Prepara Trans 

Claudinei Rodrigues de Lima (UFG) 

     Ana Paula Kunzler (UFG) 

     Mariana Machado Rodrigues (UFG) 

     Vitor Silva de Amorim (UFG) 

     Tainá Dal Bosco (UFG) 

Comunicação Oral 

Este trabalho intenta na premissa que as identidades trans passam por um processo de criminalização ao quebrarem 

as normas sociais do sistema binário, constituídas historicamente. Dessa forma, tais identidades são estigmatizadas, 

desumanizadas, objetificadas e punidas de várias formas pela sociedade, ressoando vários efeitos no espaço escolar. 

A dificuldade de escolarização para pessoas trans pode ser vista na grande evasão escolar, a qual ganha mais sentido 

quando se fala em expulsão escolar. Além disso, pesquisas estatísticas mostram que grande parte da população trans 

recorre à prostituição para sobreviver. Levando tais considerações, em 2015, um grupo de estudantes que participa-

ram do XII Encontro Nacional em Universidades sobre Diversidade Sexual e de Gênero, delinearam o que viria a ser o 

prepara trans, um cursinho preparatório para o Enem e o Encceja, voltado para jovens adultos trans, travestis e LGBS 

(lésbicas, gays e bissexuais) e localizado na cidade de Goiânia. Dessa forma, este trabalho objetivou compreender 

como o prepara trans atua para atender tais grupos marginalizados pela sociedade, bem como as principais emble-

máticas que envolvem a efetivação do projeto. O método utilizado consistiu em observação não-participante, na 

qual foram assistidas duas aulas de dois eixos do cursinho (matemática e linguagens) e uma reunião com a equipe 

organizadora. Nesse ínterim, foram feitas observações sobre a dinâmica do cursinho, a participação dos alunos em 

sala de aula e as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes e educantes. Por fim, a partir das demandas 

trazidas, foi pensada uma possível atuação do psicólogo escolar nesse espaço. Palavras-chave: escolarização; identi-

dades; transexualidade; vulnerabilidade. 
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Diversidade Aprisionada: LGBT em Contexto de Cárcere e Desafios de Redução de Danos 

Roberto Rocha Leandro (UFPE) 

     Dulce Carolina Barros Costa (UFPE) 

Relato de Experiência 

A) A LGBTfobia está presente nos mais diversos contextos e relações de poder, assumindo formas distintas enquanto 

viola direitos e ameaça as vidas de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e todas as pessoas que destoem dos padrões 

de heterossexuailidade e cisgeneridade instituídos compulsoriamente na sociedade. Determinados espaços, como os 

de cárcere, são exemplos ainda mais violentos e explícitos da discriminação contra essa população - presente desde 

o momento de sua criminalização, até a vivência dentro dos muros das instituições totais. No Presídio Frei Damião 

de Bozano (PFDB), em Recife-PE, o cenário não é diferente. Em razão disso, o centro estadual de combate à homofo-

bia, em parceria com a equipe de saúde do presídio, nos convidou para promover, no dia 07 de junho deste ano, a 

atividade que aqui relatamos. B) O presente trabalho tem por objetivo dialogar sobre a realidade da população LGBT 

em privação de liberdade, bem como incentivar ações e formações que, assim como a experiência relatada, promo-

vam o cuidado à população LGBT em contextos de grande vulnerabilidade, como o de cárcere. C) O relato apresenta-

do é um nítido exemplo de mobilização coletiva voltada a promover direitos e atender demandas democráticas de 

uma população submetida a grande vulnerabilidade. As estratégias de articulação, planejamento e execução de ofici-

nas relatadas, apontam caminhos possíveis para esse tipo de mobilização. D) Propomos, aqui, apresentar atividade 

de formação sobre redução de danos, com enfoque no uso de crack e outras drogas pelos homens gays e bissexuais, 

bem como pelas mulheres transexuais e travestis residentes no “cantinho da diversidade” – nome dado à ala GBT do 

presídio supracitado. O combate à LGBTfobia deve estar presente em todos os espaços que possamos ocupar. Para 

tanto, faz-se necessário fortalecer as redes e construir, coletivamente, estratégias para garantir um acesso a direitos, 

de forma democrática e plural. 

 

É Preciso se Posicionar! Diálogos sobre o Atendimento a Vítimas de LGBTFobia em Pernambuco 

Maríllia Gabriella Torres de Andrade (UFPE) 

     Benedito Medrado (UFPE) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho pretende compartilhar resultados preliminares da atual pesquisa de mestrado da autora, que 

visa analisar de que modo a psicologia têm sido acionada para contribuir com a formulação de políticas públicas vol-

tadas ao enfrentamento da violência contra lésbicas, gays, travestis e transexuais (LGBT) em Pernambuco. Para tan-

to, define-se essa violência LGBTfóbica como construção sócio histórica, que inclui processos singulares e relacionais, 

mas também construções simbólicas complexas e ordenamentos públicos que resultam na discriminação e agressão 

às pessoas em função de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero. Como procedimentos metodológicos, 

realizamos mapeamento da rede de atenção psicossocial com a aplicação de questionário para coleta de informa-

ções, entrevistas semi-estruturadas com gestores e gestoras de políticas e serviços voltados especificamente para 

população LGBT, sendo 02 em âmbito municipal (Recife) e 04 em âmbito estadual (Pernambuco) e levantamento dos 

documentos de domínio público disponíveis em sites ou portais dos serviços pesquisados, totalizando 23, divididos 

entre legislações, artigos, planos, cartilhas educativas e relatórios de gestão. Nesse trabalho, iremos focar em um dos 

aspectos abordados durante as entrevistas, no que se refere à atenção psicossocial de sujeitos vítimas de LGBTfobia. 

O que pudemos observar em primeiras análises, é que nossos(as) interlocutores(as) apontam para a necessidade de 

um posicionamento político e técnico sobre essa forma de violência dentro dos equipamentos de referência, visando 

levantar discussões que gerem práticas não excludentes e que, efetivamente, garantam os direitos dos sujeitos viti-

mados. Na mesma linha, ainda nos falam sobre a primazia do diálogo entre as políticas públicas, pautando a impor-

tância da intersetorialidade para proporcionar um atendimento integral, centrado no compromisso ético da não re-
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produção de violência, do acolhimento humanizado e de encaminhamentos e acompanhamento efetivo de suas de-

mandas. 

 

Estudo sobre as Contribuições do Marxismo em Abordagens Psicossociais da Questão LGBT 

Vitor Silva de Amorim (UFG) 

     Fernando Lacerda Jr. (Orientador) (UFG) 

Comunicação Oral 

A população constituída por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) constitui um grupo historica-

mente marginalizado e oprimido no capitalismo contemporâneo. A psicologia, por sua vez, ao produzir conhecimen-

tos com visões emancipatórias acerca destas identidades, pode contribuir com a luta por direitos e equidade dessa 

população. Com base nisso, busca-se apreender como a psicologia social, enquanto campo científico que se propõe 

crítico, se apropriou do marxismo em análises psicossociais dos temas atrelados à questão LGBT nos artigos publica-

dos entre 1986 e 2005 na revista “Psicologia & Sociedade”, periódico da Associação Brasileira de Psicologia Social, 

um dos maiores veículos de divulgação da área no país. Foram encontrados ao todo 5 artigos que discutiam temáti-

cas LGBT - ainda que de maneira superficial -, dos quais 3 fazem menções majoritariamente indiretas a conceitos, 

pressupostos ou ideias marxistas. Por fim, cabem algumas palavras de justificativa pessoal do autor para seleção des-

te GT. Apesar deste trabalho não apresentar diretamente o caráter prático proposto pelo eixo temático em questão, 

a pesquisa a ele referente fora realizada com a intenção de compreender como as propostas críticas em psicologia 

têm apreendido a questão LGBT. Além disso, este trabalho também pretende corroborar com o movimento de críti-

ca de como essa apreensão tem sido feita, denunciando as marginalizações históricas de nossas vivências dentro do 

saber psicológico. Com base nisso, gostaria de participar do GT “práticas “PSI” nas estratégias de enfrentamento à 

LGBTfobia” para trocar experiências e vivências e me inteirar do que minhas irmãs têm produzido em psicologia. 

 

Expressões de LGBTfobia no Contexto Escolar: Uma Breve Revisão de Literatura 

Débora Caramori Rorato (UFPE) 

     Benedito Medrado (UFPE) 

Comunicação Oral 

Este trabalho teve por objetivo descrever e analisar a produção científica brasileira sobre expressões de LGBTfobia 

nas escolas. O referencial teórico alinha estudos feministas de gênero e teorizações foucaultianas sobre sexualidade 

e poder, à luz do referencial construcionista em psicologia social. A metodologia consistiu em pesquisa nas bases de 

dados BVS Salud e Scielo, a partir da qual foram selecionados todos os artigos científicos diretamente relacionados 

com o tema, em língua portuguesa e referentes ao contexto brasileiro. Os resultados foram organizados a partir da 

análise de repertórios interpretativos, divididos em 4 eixos. Os resuptados mostram que a produção científica em 

questão ainda é bastante incipiente, concentrada nas regiões sul e sudeste, nos campos da psicologia e da educação. 

Identificou-se grande recorrência de discursos sobre o tema; além disso, quando se fala nos aspectos subjetivos das 

vítimas, predomina a menção dos "efeitos" negativos da LGBTfobia, em detrimento das estratégias individuais "bem-

sucedidas" usadas para lidar com ela. Como conclusões, destacam-se: 1) necessidade de diversificação e aprofunda-

mento da produção científica sobre o tema; 2) necessidade de pesquisas sobre as subjetividades que tem sido pro-

duzidas pelos discursos sobre LGBTfobia no contexto escolar. Apresentando uma visão panorâmica da producão ci-

entífica, este trabalho contribuiu para o campo de estudos da psicologia, dentre outras áreas, no que tange à LGBT-

fobia no contexto escolar. Desse modo, pode contribuir para a reflexão sobre as práticas "psi" nas estratégias de en-

frentamento à LGBTfobia. 
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Gênero, Sexualidade e Formação em Saúde: Do Rosa ao Azul há um Arco-Íris de Cores? 

Telma Low Silva Junqueira (UFAL) 

     Sthéfanny Regina Santos Rocha Gonzaga (UFAL) 

     Julia Mariana Santos Solano (UFAL) 

Comunicação Oral 

Este trabalho visa apresentar os resultado do ano I de uma pesquisa qualitativa desenvolvida em um Hospital-Escola 

de Alagoas acerca de como as questões de gênero são (des)consideradas no cotidiano da formação e prática em saú-

de. Como referencial teórico-metodológico nos fundamentamos nas práticas discursivas e produção de sentidos em 

interface com a perspectiva feminista de gênero. Realizamos conversas no cotidiano com docentes, preceptoras/es, 

gestoras e discentes de diversos cursos da saúde que atuavam no setor da pediatria e ambulatório, todas registradas 

em diários de bordo; 07 entrevistas semiestruturadas e 01 roda de conversa. Buscamos garantir os cuidados éticos 

em pesquisa para além da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido (TCLE), de modo a minimizar as 

relações hierárquicas e uma ideia, tão comum entre a maioria das/os profissionais, de que estávamos lá enquanto 

pesquisadoras/es observando e avaliando o serviço. Os resultados apontaram para um conhecimento do conceito de 

gênero vinculado às construções sociais atribuídas ao sexo de nascimento, frequentemente confundido com as no-

ções de orientação sexual e identidade de gênero. Ademais, algumas conversas no cotidiano eram permeadas por 

discursos LGBTifóbicos, ainda que narrados em formato de “piadas”, que pareciam expressar uma dificuldade, espe-

cialmente por parte da gestão e preceptoria, de considerar que as questões de sexualidade e gênero tinham relação 

com as práticas desenvolvidas no setor tanto no que se referia à assistência ofertada, quanto às relações de traba-

lho. A roda de conversa parece ter sido um espaço potente para um diálogo coletivo acerca de alguns dos resultados 

produzidos. De modo que alguns/algumas participantes compartilharam sobre como se sentiam desafiados/as a dia-

logar sobre a questão de gênero, posto que temas que, aparentemente pareciam superados, como os binarismos 

azul-menino X rosa-menina, heterossexualidade X homossexualidade etc. Ainda provocavam conflitos nas relações 

do âmbito pessoal-doméstico e do público, especialmente no trabalho. 

 

Preconceito Auto-Dirigido em Lésbicas 

Mariana Machado Rodrigues (UFG) 

 Lívia Gomes dos Santos (UFG) 

Comunicação Oral 

A partir da problemática do preconceito auto-dirigido em lésbicas e de suas consequências psicossociais, a presente 

pesquisa de iniciação científica da Universidade Federal de Goiás objetiva uma melhor compreensão acerca de tais 

fenômenos, os quais relacionam-se diretamente com as demandas democráticas do movimento de lésbicas que sur-

giu no Brasil por meio do processo afirmativo iniciado em 1970. Através da concepção teórico-metodológica da psi-

cologia sócio-histórica, são levantadas e analisadas produções acadêmicas que possibilitem elucidar o tema em ques-

tão, partindo das temáticas do preconceito, seja ele internalizado, auto-dirigido, direcionado à lésbica ou não, e da 

estruturação do psiquismo. A pesquisa, até o presente momento, tem apontado para uma carência de produções 

acadêmicas sobre lésbicas e o preconceito que internalizam e dirigem a si próprias, de forma que o maior número de 

resultados encontrados até o período atual diz do preconceito contra homossexuais, auto-dirigido ou não. Aponta-se 

para o preconceito como produção fundamentalmente humana, não inerente ou externa à sociedade, mas decor-

rente da objetivação e apropriação que fazemos das construções humanas. Em conclusão, a pesquisa propõe uma 

reflexão a respeito do lugar da lésbica na sociedade, assim como do fenômeno desse preconceito que, uma vez in-

ternalizado, possibilita que o alvo seja vítima também de si próprio. 
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Relato de Experiência Trans e (n)o Cis-Tema Hegemônico de Pesquisa Acadêmica 

Cauê Assis de Moura (ACTTRANS) 

Comunicação Oral 

Pensando o ambiente acadêmico enquanto um local de disputas epistemológicas, metodológicas e sobretudo políti-

cas, pois são marcadas por produções de mundo distintas com possibilidades variadas de representação dos sujeitos. 

Tendo em vista, também, as inúmeras pesquisas realizadas por pessoas CIS sobre a temática Trans, algumas das 

quais fui chamado para participar enquanto corpo pesquisado. A pergunta que embasa a problematização deste tra-

balho é: como podem ser pensadas criticamente as relações de poder, dxs pesquisadorxs cis em relação à temática 

Trans? Esta reflexão partirá do meu relato de experiência enquanto pessoa Trans, integrante da Acttrans (associação 

cultural de travestis e transexuais de alagoas) e acadêmico em psicologia. Uma vez que, assumir essa posição de su-

jeito me permite construir um pensamento acerca da hegemonia existente no CIS-tema de pesquisa acadêmica.  

Dessa forma, o presente trabalho vincula-se com o eixo temático: mobilizações coletivas: estratégias políticas e de-

mandas democráticas. Pois, partindo do entendimento de que o ambiente acadêmico se configura em quanto um 

espaço   político, a construção de trabalhos como este, onde pessoas Trans saem do local de objeto de pesquisa para 

o de sujeitos do conhecimento, são estratégias de resistência frente à hegemonia do CIS-tema. É importante desta-

car que o termo Trans apresentado nesse trabalho, deve ser entendido enquanto uma identidade política. Ou seja, é 

constituída nas relações de poder, não existindo a priori. Tendo assim, como polo antagônico o termo CIS. Pretendo 

também apontar a importância de que pesquisadorxs CIS ao tratarem questões referentes à temática Trans, bus-

quem questionar seu lugar hegemônico. Pois, este ato se configura enquanto um posicionamento político. Uma vez 

que, a lógica seria a de tirar o olhar do que foi constituído como margem e passar a problematizar o que foi constituí-

do enquanto centro. 

 

Uma Psicologia Envolvida com a Educação em Sexualidade: Uma Leitura de Pedagogia do Oprimido 

Rafael Gabriel Assis (IFAL) 

Comunicação Oral 

A educação é dever da família e do estado, uma obrigação comum. Os direitos sexuais e reprodutivos – como a edu-

cação sexual intencional – são direitos humanos, inalienáveis, que devem ser assegurados em instituições públicas, 

como sistemas de ensino e saúde, e respectivas práticas. Assim, há um redimensionamento da educação sexual na 

direção de expandir temáticas e abordagens e promover emancipação. O objetivo do trabalho é se envolver e dialo-

gar com as perspectivas apresentadas em pedagogia do oprimido de Paulo Freire para uma educação sexual emanci-

patória que possa redimensionar o lugar do fazer da psicologia na escola e nos serviços de saúde. A discussão meto-

dológica apresentada no texto analisado permite pensar menos em um processo de ensino e mais em um processo 

de aprendizagem. A produção do conhecimento se faz nos próprios processos interativos. A ação dialógica e a elabo-

ração a partir de palavras, corpos e histórias próprias produzem o mundo humano e possibilitam a recriação crítica, 

no bojo de uma educação para a liberdade. Para uma educação sexual emancipatória, precisa-se considerar que, 

além de produtos culturais prévios (como conhecimentos científicos), a comunidade escolar e dos serviços de saúde 

têm palavras, corpos e histórias atravessados por experiências anteriores de sexualidade, sua e dos que o rodeiam. 

Conclui-se, a partir da leitura e reflexões, que a concepção de ação dialógica favorece também a criação da sexuali-

dade, no âmbito de uma construção por e entre humanos. Assim, a educação sexual intencional a partir da leitura 

freireana favorece o fazer do psicólogo no âmbito do ensino e da saúde, com vistas a uma prática crítica para a liber-

dade e para o pleno desenvolvimento do humano e exercício da cidadania, inclusive levando em consideração direi-

tos sexuais e reprodutivos. 
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GT 12 | A Interdisciplinaridade na Promoção e Atenção à Saúde:  

Contribuições Teórico-Práticas da Psicologia e do Serviço Social 

 

Eixo Temático 3 

Estado e Relações de Dominação: Políticas Públicas, Reformas Sociais e Direitos Democráticos 

 

Coordenadores(as) 

Carlos Roberto Marinho da Costa II (UNINABUCO) 

Silvana do Rosário Menino Da Costa (ESTÁCIO do Recife-PE) 

Jullyane Chagas Barboza Brasilino (UFPE)  

 

O objetivo deste Grupo de Trabalho é promover reflexões acerca da importância e dos desafios da 

atuação interdisciplinar no âmbito da promoção, proteção e atenção à saúde no Sistema Único de 

Saúde (SUS). Está em consonância direta com o tema do Simpósio que discutirá de forma ampla a 

psicologia política no Brasil e o enfrentamento a processos antidemocráticos. A presente proposta 

está inserida no eixo temático “Estado e relações de dominação: políticas públicas, reformas sociais 

e direitos democráticos”, cuja intenção é problematizar os diferentes modos de intervenção do Es-

tado brasileiro, no tocante à redução ou à ampliação de direitos democráticos, levando-se em conta 

a promoção de políticas públicas de atenção integral à saúde da população. Serão aceitos nesse GT 

trabalhos teóricos/acadêmicos e relatos de experiências práticas de estudantes e profissionais que 

atuam no campo da saúde de modo geral, com ênfase no SUS.  
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A Metodologia da Cartografia Participativa: Saúde, Luta e História no Território 

Lis Paiva de Medeiros (UFPE) 

Comunicação Oral 

O trabalho na atenção básica fundamenta-se no cuidado de base territorial. Por isso, a formação na residên-

cia multiprofissional em saúde da família se inicia com a territorialização nas unidades de saúde, dividida em 

três etapas: qualitativa, quantitativa e construção do mapa do território. Esse é um recorte desse trabalho, 

com enfoque na cartografia participativa, um dos momentos da construção do mapa. Seu objetivo foi com-

preender as relações da comunidade e da equipe de saúde com o território. A cartografia participativa consi-

dera o mapa enquanto discurso, em seu caráter qualitativo e inserido nas relações de poder, baseado na par-

ticipação dos diversos atores sociais que compõem e produzem o território. Utilizou-se a base de um mapa 

do aplicativo Google Maps, e dela foram retiradas as identificações nominais de ruas, estabelecimentos, e 

mantidas suas delimitações espaciais. Essa base foi apresentada, em dois encontros: um com quatro profissi-

onais da equipe da unidade de saúde; outro com quatro membros da comunidade convidados previamente. 

O mapa foi composto a partir de questões disparadoras, que levaram à identificação dos lugares de referên-

cia; pontos positivos; negativos e potencialidades do território - explicitados a partir das percepções e vivên-

cias dos grupos. Esse processo revelou uma divergência nas visões da equipe e da comunidade; provocou o 

resgate histórico do território a partir da ótica da comunidade, quando foi possível enxergar problemas vi-

venciados histórica e atualmente, e propor soluções. Percebeu-se uma culpabilização da comunidade pelos 

seus problemas, que foi refutada quando ela pode narrar sua história. Trata-se de um ferramenta potente 

por trazer à tona elementos não acessados pelos métodos tradicionais de mapeamento e por reafirmar o 

lugar da comunidade enquanto sujeito político. Mostrou-se também uma estratégia facilitadora da vincula-

ção entre comunidade e residentes para traçar ações demandadas pelo território que serão base para o tra-

balho ao longo da formação no serviço. 

 

Desafios do Atendimento Prestado pelo Consultório na Rua em Natal - RN 

Gláucia Vivana Campos Xavier (UFRN) 

     Jenair Alves da Silva (UFRN) 

     Maria Teresa Lisboa Nobre (UFRN) 

Comunicação Oral 

O Consultório na Rua (CNAR) é um dispositivo da atenção básica do SUS, constituído por uma equipe multi-

profissional, que presta atendimento a pessoas em situação de rua, numa atuação territorial. Este trabalho 

tem por objetivo lançar reflexões sobre os desafios do atendimento empreendido pelos profissionais das 

equipes do CNAR em Natal - RN e as possibilidades de superá-los, percebidos a partir da experiência de está-

gio em psicologia nesse campo, realizada pelas autoras, durante o primeiro semestre de 2018. É importante 

destacar que os olhares e as análises desenvolvidas neste trabalho foram guiados pela perspectiva da análise 

institucional. Como resultado, nota-se que, apesar do CNAR ser uma porta aberta a modos outros de se pres-

tar cuidado, ainda há a reprodução de práticas obedientes à lógica hegemônica individualizante, patologizan-

te e meritocrática, por parte dos profissionais. Nesse sentido, percebe-se que os principais desafios que se 

postam frente a esse tipo de atuação foram: a discrepância entre a proposição da política sobre o CNAR e a 

sua execução prática - em especial, o desfalque de profissionais necessários à equipe e a  dificuldade de atua-

ção sob o paradigma da redução de danos; a deficiente articulação com os demais serviços da rede de saúde 

e assistência social; o processo formativo deficitário dos profissionais com relação ao campo de atuação em 

questão; a precarização das condições de trabalho destes profissionais; e a abordagem moralizante, que é 
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costumeiramente feita, em detrimento de um cuidado emancipador. Frente a isso, faz-se mister o resgate da impor-

tância de refletir e discutir sobre a efetivação das políticas em saúde e o compromisso ético-político-social dos profis-

sionais nelas engajados, bem como, traçar alternativas de superação dos entraves supracitados e afirmar a potência 

do cnar enquanto dispositivo produtor de um cuidado transformador. 

 

Promoção de Saúde Mental com Mulheres na Estratégia de Saúde da Família: Territorialidades e Ancestrali-

dade 

Talita Rodrigues da Silva (UPE) 

     Tatiane Helena Lins dos Santos (UPE) 

     Erika Nataly Lima de Barros (UPE) 

     Rosana Juliet Silva Monteiro (UPE) 

     Jéssica Cristina de Amorim (UPE) 

     Gerson da Silva (UPE) 

Comunicação Oral 

A comunidade Córrego do Eucalipto, situada na zona norte do Recife acolhe a residência multiprofissional em saúde 

da família, através da USF córrego do eucalipto, sendo território vivo de formação/reflexão/ação. Os residentes tra-

balham de forma interprofissional na construção de intervenções conectadas com as reais necessidades de saúde da 

população. A comunidade tem histórico de luta pelo direito à moradia e à saúde, porém, apresenta uma grande vul-

nerabilidade social, com crescimento de violência urbana e doméstica, agravados pelo comércio e uso abusivo de 

álcool e outras drogas. Lá, vivem muitas mulheres em sofrimento psíquico, submetidas a situações de violência e 

violações de direitos. O grupo de promoção de saúde mental surge na tentativa de acolhê-las integralmente e de 

promover saúde mental no território da atenção primária a saúde em consonância com os objetivos e propostas da 

reforma psiquiátrica. A experiência, ainda em desenvolvimento, iniciou em maio de 2018. O grupo se constrói de 

forma horizontal e participativa, tendo pactuado que seria um espaço de fala/escuta para trabalharmos questões das 

vidas das mulheres, como: corpo, identidade, histórias de vida, ancestralidade, família, religiosidade/espiritualidade, 

afetividade, autocuidado, saúde sexual e reprodutiva, etc. Coletivamente temos saído da dimensão da dor, do silen-

ciamento, sofrimento e solidão e caminhado no sentido da autovalorização, construção de autonomia, implementa-

ção de momentos de autocuidado e constante busca do empoderamento e emancipação coletiva das mulheres. No 

contexto de retrocessos, desmonte e privatização do SUS, a experiência do grupo faz um convite à construção coleti-

va, onde os diversos saberes são colocados em diálogo, revelando urgente e necessária a mudança do paradigma 

biomédico para a promoção de saúde compartilhada entre profissionais e usuárias. Disponibilizar-se ao encontro é o 

primeiro passo para o trabalho humanizado e revolucionário em saúde. A interprofissionalidade vem como a costura 

entre os diversos pontos dessa colcha de retalhos. 

 

Saúde Mental Infantojuvenil: Desafios da Regionalização da Assistência no Brasil 

Mayara Gomes Fontenele (UFPI) 

     João Paulo Macedo (UFPI) 

     Magda Dimenstein (UFRN) 

Comunicação Oral 

A atenção infantojuvenil é marcada historicamente pela prática da tutela e da institucionalização, permeada por de-

safios que contemple as especificidades deste público. Com a Portaria nº 3.088/2011, que instituiu a rede de aten-

ção psicossocial (RAPS) e estabeleceu os critérios de organização e implementação em todo o país, integrando a saú-

de mental em todos os níveis e pontos de atenção no SUS, pode-se notar alguns movimentos em direção à amplia-
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ção e articulação dos serviços existentes e implantação de novos, no sentido de garantir a continuidade e a longitudi-

nalidade do cuidado e evitar a institucionalização infantojuvenil no brasil. A população infantojuvenil ficou por muito 

tempo invisibilizada na agenda política da saúde mental, fazendo-se necessário o estabelecimento de ações específi-

cas no âmbito da promoção em saúde por integrar o grupo dos mais vulneráveis. Objetiva-se com esse estudo mape-

ar a rede de assistência à saúde mental infantojuvenil no Brasil e detectar seus problemas à luz do debate da regio-

nalização da atenção psicossocial. Assim, este estudo é pautado na perspectiva da saúde coletiva e do paradigma da 

desinstitucionalização na saúde mental. Trata-se de um estudo de corte transversal, com a elaboração de uma base 

de dados a partir das informações disponibilizadas pela coordenação nacional de saúde mental em janeiro de 2016, 

concernente aos serviços que compõem os principais pontos de atenção da RAPSno âmbito do SUS. Observou-se 

que existem muitos vazios assistenciais no país, em todas as regiões. Essa situação pode ser atribuída à fatores políti-

cos, deficiência na formação de recursos humanos especializados, problemas na proposta da regionalização em saú-

de, dentre outros. Destacamos a necessidade de articulação entre os diversos níveis que compõem a atenção em 

saúde mental na RAPS, bem como com outros dispositivos do território na perspectiva da intersetorialidade e gestão 

territorial das necessidades em saúde mental de crianças e adolescentes. 

 

Tecendo a Formação na Graduação em Saúde com Base na Articulação Ensino-Serviço-Comunidade 

Ana Kalliny de Sousa Severo (UFRN) 

     Alex Reinecke de Alverga (UFRN) 

Relato de Experiência 

A universalização do direito a saúde e a compreensão da determinação social da saúde demanda mudanças na for-

mação profissional, no sentido de superar o modelo biomédico, uniprofissional, e fragmentado do cuidado. Deste 

modo, objetivamos descrever e analisar as experiências de ensino desenvolvidas da disciplina saúde e cidadania em 

um município do interior do Rio Grande do Norte.  A experiência ocorreu em dois semestres em uma comunidade 

considerada vulnerável, que abrange aproximadamente 15 mil moradores (quase metade da população local). Os 

participantes foram alunos e docentes de quatro cursos de graduação, a saber, psicologia, nutrição, enfermagem e 

fisioterapia, do segundo e terceiro período de graduação, agrupados em grupos de dez estudantes; profissionais que 

atuam na saúde, educação e assistência social; e comunidade. As experiências teórico-práticas foram articuladas em 

torno da noção de território e produção de cidadania, determinantes sociais em saúde e trabalho em equipe. Reali-

zamos visitas domiciliares, mapeamento e visitas aos equipamentos sociais (escola, UBSS, CRAS), rodas de conversas 

com profissionais e comunidade, visando entender as necessidades sociais da comunidade e como os equipamentos 

respondem a isso. Como resultados da experiência podemos identificar que há um inicio de formação centrada no 

território, com a identificação de problemáticas relacionadas a violência e ao tráfico de drogas, a existência do lixão e 

dele como fonte de trabalho e renda, a gravidez na adolescência, e o desconhecimento da comunidade sobre alguns 

equipamentos públicos existentes. Intervenções foram desenvolvidas, principalmente na escola da comunidade, vi-

sando divulgar seus equipamentos sociais, grupos educativos, qualificação da participação dos profissionais da rede 

no ensino dos discentes. Apontamos a necessidade de avançar na transversalização da discussão acerca das políticas 

públicas ao longo da graduação em saúde, a busca de uma formação integral em saúde com mais experiências de 

cuidado interprofissional e articulação com a comunidade e serviços de saúde. 
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Tessituras Dialógicas entre Terreiros e Equipes de Saúde da Família nas Ofertas de Cuidado 

Matheus Barbosa da Rocha (UFPI) 

     Ana Kalliny de Sousa Severo (UFRN) 

     Antônio Vladimir Félix da Silva (UFPI) 

Comunicação Oral 

Esse trabalho tem como campo de problematização as interfaces entre religiões de terreiros e Equipes de Saúde da 

Família (ESF) no que se refere às práticas de cuidado em saúde. Por conta disso, objetivou-se analisar como se confi-

guram as tessituras dialógicas na promoção de práticas de saúde entre esses dois atores sociais em uma cidade do 

litoral piauiense. Partiu-se do pressuposto de que essas equipes tem por objetivo interagir com os espaços sociais da 

comunidade, de modo a promover relações democráticas, equânimes e horizontais. Por conta disso, interfaces entre 

essas duas instâncias sociais se tornam extremamente necessárias. Como matriz de investigação e como estratégia 

de produção/análise das informações utilizamos a análise institucional em sua vertente no papel. Os sujeitos dessa 

pesquisa foram divididos em três grupos: no primeiro estiveram três líderes de centros religiosos afro-brasileiros; no 

segundo, praticantes/consulentes desses estabelecimentos religiosos; e no terceiro, os profissionais das três ESF que 

cobriam os respectivos terreiros investigados. Como instrumentos utilizaram-se entrevistas semi-estruturadas com 

os líderes religiosos; observações participantes das cerimônias de cuidado em saúde; conversas informais com os 

consulentes; e uma roda de conversa com cada ESF. A partir disso, foi possível identificar algumas possibilidades de 

dialogias nas ofertas de cuidado em saúde entre terreiros e ESF: ausência de atividades conjuntas; reconhecimento 

mútuo sobre a eficácia e a importância do cuidado em saúde promovido tanto pelos terreiros como pelos serviços 

de saúde; desenvolvimento de ações conjuntas por iniciativa das ESF’s; e atividades promovidas pelos povos de ter-

reiros em decorrência das suas articulações políticas. É possível perceber, portanto, que tais estratégias dialógicas 

ainda necessitam trilhar um tortuoso percurso. Apesar disso, acredita-se que esse último caminho melhor possibilita 

tais interfaces, ao permitir o reconhecimento e incentivo aos espaços de planejamento, promoção, gestão e avalia-

ção do cuidado em saúde que os povos de terreiros ocupam. 
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GT 13 | Homens e Saúde: Impasses e Articulações do/no 

Campo das Políticas Públicas e Participação Social 

 

Eixo Temático 3 

Estado e Relações de Dominação: Políticas Públicas, Reformas Sociais e Direitos Democráticos 

 

Coordenadores(as) 

Marcos Nascimento (FIOCRUZ) 

Eric Campos Alvarenga (FAMAZ) 

Jorge Lyra (UFPE)  

 

Para contribuir com um debate mais amplo do campo-tema de reflexões sobre políticas públicas e 

participação social, este grupo de trabalho tem como objetivo compartilhar reflexões críticas sobre 

as produções que vêm incorporando os homens e as masculinidades nas mais diversas esferas de 

produção de conhecimento e de ações públicas. Nossa proposta é a partir de leituras diversas, aná-

lises e acúmulos sobre o campo da Saúde em diálogo com outros campos de saberes e práticas con-

templarmos em nosso GT estudos, pesquisas e relatos de experiências. Em especial nos interessa 

problematizar algumas controvérsias do campo, entre elas: saúde reprodutiva e saúde da mulher; 

sexualidades; saber biomédico (crítica à ênfase na medicalização e à mercantilização da saúde pela 

indústria farmacêutica); participação política e controle social. Além disso, queremos garantir no GT 

algumas questões especiais, temáticas fundamentais e populações (in)excluídas das políticas públi-

cas de saúde do homem: paternidades e cuidado; sexualidades; transmasculinidades; prevenção de 

IST/HIV/Aids; violência de gênero; saúde do trabalhador; drogas; saúde mental; raça e racismo; ju-

ventudes e pobreza.  
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“Nada Sobre a Gente sem a Gente”: Diálogos sobre Prevenção com Homens Trans em Oficina 

Daniel Coelho Silva Brandão (UFPE) 

     Benedito Medrado (UFPE) 

     Yuri Damasceno (UFPE) 

Comunicação Oral 

O presente projeto é fruto da experiência no projeto de extensão “Prevenção em Rede”, coordenado pelo 

gema/UFPE, cuja finalidade era desenvolver ações de controle e prevenção de IST/HIV/AIDS e redução de 

danos atuando junto às populações LGBT, profissionais do sexo e usuários de drogas, em cinco estados do 

nordeste brasileiro (AL/PE/PB/RN/CE). Dentre as ações realizadas, destacamos a oficina com homens Trans, 

realizada no dia 10 de novembro de 2017, no espaço de cuidado e acolhimento de pessoas Trans do hospital 

das clínicas/UFPE. Essa ação partiu da necessidade de pensar novos modelos de prevenção diretamente com 

a população transmasculina, entendendo que existem lacunas e invisibilidades desse segmento nas políticas 

públicas de saúde. É desse modo que o projeto em questão dialoga diretamente com o objetivo geral do gru-

po de trabalho sobre homens e saúde, já que pensar e pautar sobre prevenção com homens Trans contribui 

com reflexões críticas e para construção de conhecimento em políticas públicas a respeito de uma população 

marginalizada na ações políticas em saúde, através de um formato participativo e representativo. A oficina 

contou com a participação de 10 homens Trans, sendo um deles pesquisador do projeto, 3 facilitadores, 1 

pesquisador da pós-graduação em psicologia da UFPE, 1 aluno da graduação em psicologia da UFPE e 2 psi-

cólogas do espaço trans. Dentre os temas destacados, falou-se sobre a utilização do Packer nas relações se-

xuais, sexo oral, penetração e aborto, atentando para a higiene com as próteses e objetos usados durante o 

ato sexual, para a importância de usar e encontrar prazer na camisinha e para as zonas erógenas dos nossos 

corpos, que são potencializadores de obtenção de prazer. 

 

Análise da PNAISH: Uma Visão Interseccional do Sujeito Homem Jovem Negro 

Patricia Caetano (UFPE) 

     Jorge Lyra (UFPE) 

Comunicação Oral 

Este trabalho emerge da inquietação acerca da perspectiva relacional entre as categorias gênero, geração e 

raça, na política nacional de atenção integral a saúde do homem e tem como pergunta condutora "Em que 

medida o compromisso da PNAISH, em atender os homens em suas demandas integrais, contempla a popu-

lação de homens jovens negros?". Trata-se de uma proposta de estudo interseccional que considera a rele-

vância de enfatizar o protagonismo dos atores envolvidos na construção de políticas afirmativas e elaboração 

de políticas de saúde, em diálogo indissociável com a produção científica e documentos-marco sobre popula-

ção jovem, de homens e população negra. A presente pesquisa de doutorado, em andamento, integra o pro-

jeto maior intitulado "análise da implementação da PNAISH", encomendado e fomentado pelo Ministério da 

Saúde, neste ano de 2018, e coordenado pelo núcleo de pesquisa em gênero e masculinidades (GEMA/

UFPE). A PNAISH foi desenvolvida durante o Governo (2003 a 2011) do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

gestão marcada pela implementação de políticas sociais. Cenário diferente do atual, que é de negligência e 

usurpação de direitos fundamentais, aos comandos de um chefe de estado não-legítimo. O objetivo geral 

deste trabalho é analisar os aspectos interseccionais implicados na elaboração e implementação pretendida 

da/na política nacional integrada de saúde do homem. Para a análise da PNAISH tomaremos como base me-

todológica o modelo de Kingdom (1995), o "ciclo da política pública". E, em congruência com o aspecto inter-

seccional que assume este trabalho, a análise da PNAISH não deve se desvincular do segmento protagoniza-
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do pelos sujeitos interlocutores. Com isto, serão realizadas entrevistas com 8 homens jovens negros, de maneira que 

esteja assegurada a dialogia nesse processo de interpretação do campo. 

 

Atenção em Saúde Reprodutiva: Um Debate sobre Gênero no Pré-Natal 

Crissia Cruz (FSCMP) 

     Victória dos Reis Gonçalves da Costa (UFPA) 

     Maria Lúcia Chaves Lima (UFPA) 

Relato de Experiência 

As Políticas de Saúde do Homem e da Mulher apresentam a integralidade como princípio norteador, partindo de 

uma perspectiva de gênero em consonância com as demandas dos movimentos sociais, em especial a Política de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Embora as políticas de saúde busquem um debate mais próximo de 

perspectivas críticas de gênero, isto pouco tem alcançado a assistência no campo dos direitos reprodutivos. Portan-

to, este trabalho objetiva problematizar a atenção em saúde reprodutiva para homens e mulheres no pré-natal a 

partir da experiência de uma das autoras como psicóloga residente em dois serviços estaduais de pré-natal de alto 

risco na cidade de Belém/PA. Nos serviços foi possível perceber que a assistência tem como foco a mulher, porém, é 

uma mulher pensada ainda a partir de idealizações da maternidade, com pouca ou nenhuma inclusão do parceiro no 

acolhimento do serviço. Em uma lógica de assistência que visa apenas à maternidade, cujo foco prioriza alterações 

biológicas durante a gestação, sobra pouco espaço para os sujeitos atravessados por um contexto histórico, político 

e social. Nesse modelo, a mulher é secundarizada à gestação; ao homem perdura o lugar de risco de transmissão de 

doenças à mulher e bebê, sendo pouco considerado o envolvimento paterno. Contudo, foi possível também acom-

panhar estratégias que se configuravam como resistência a uma assistência engessada em procedimentos biomédi-

cos rompendo com essa lógica de padronização dos sujeitos. O recente programa do pré-natal do parceiro é uma 

estratégia da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) que propõe o envolvimento ativo 

dos homens e pode contribuir para implicá-los no planejamento reprodutivo. A partir desta experiência profissional, 

entende-se a necessidade de atuar de maneira a propor mudanças nas concepções atuais de maternidade e paterni-

dade presentes na assistência, e dessa forma engajar-se na garantia dos direitos reprodutivos. 

 

Desafios para a Implementação de Políticas Públicas de Saúde Mental à População Carcerária no Brasil 

Bruna Lima Rodrigues (UFPI) 

Comunicação Oral 

Introdução: Políticas públicas podem ser caracterizadas como grupos de programas que possuem o intuito de asse-

gurar direitos à determinada parcela da sociedade. Seu surgimento se deu após a reforma psiquiátrica. Entre esses 

programas estão os centros de atenção psicossocial, que visam diminuir os danos à saúde psíquica da população. 

Entretanto, estes serviços podem ser seletivos e excludentes. No que concerne à população carcerária, a injusta má 

distribuição dos serviços potencializa-se ainda mais, tornando-os pessoas marginalizadas e com saúde precária. Ob-

jetivo: elaborar uma revisão bibliográfica acerca das Políticas Públicas Prisionais de Saúde Mental, bem como expor 

as principais dificuldades de acesso a esses Programas de Saúde Mental por parte dos detentos no contexto brasilei-

ro. Orientação teórica: A reflexão está baseada em estudos de Eric Goffman (1961), Sergio Adorno (1991), e artigos 

acadêmicos de diversos autores, que descrevem a situação das penitenciárias brasileiras e a saúde mental daqueles 

que fazem parte dela. Método: investigação desenvolvida por meio de uma pesquisa bibliográfica utilizando base de 

dados Scieelo com os seguintes marcadores de pesquisa: “Práticas de Saúde Mental no Sistema Prisional” e “Políticas 

Públicas de Saúde Mental”. Resultados: Constatou-se a existência de uma variedade de planos e projetos que garan-

tem legalmente aos presos o acesso à saúde de qualidade, no entanto, sabe-se que maioria deles, não produz, na 



 

115  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió -AL 

prática, saúde e cuidado básico. Ao acordar uma parceria entre instituição penal e de saúde, prevalece aquela que 

melhor convém para o bem da sociedade e que privilegiaria a segurança pública, colocando a saúde dos detentos 

como algo secundário. Conclusões: A instituição do plano nacional de saúde no sistema penitenciário marca um 

grande avanço no cuidado com os detentos, entretanto, é necessário que se cumpra fielmente o que é nele propos-

to e que se busque cada vez mais avançar na promoção da saúde mental deste público. 

 

Discutindo Gênero: A Desconstrução da Masculinidade Violenta a partir de Grupos Reflexivos para Homens 

Juliano Beck Scott (UFRN) 

     Isabel Fernandes de Oliveira (UFRN) 

Comunicação Oral 

A violência contra a mulher tem sido cada vez mais discutida e tem gerado inúmeros esforços na busca de estraté-

gias de combate e prevenção. Contudo, os índices de violência continuam crescentes no país, demonstrando a ne-

cessidade de se trabalhar ambos os pólos da relação violenta (homens e mulheres). Pensando nisso, surgiu o proble-

ma de pesquisa: como desconstruir masculinidades violentas a partir da discussão de gênero? Este trabalho visa, 

portanto, demonstrar o funcionamento de grupos reflexivos para homens e a forma como estes abordam as masculi-

nidades e a desconstrução da violência a partir da discussão de gênero. Para isso, utilizou-se do aporte teórico e me-

todológico da teoria social marxiana. A metodologia deste trabalho abarcou os dados do diário de campo gerado a 

partir da observação participante de um grupo reflexivo de homens que respondiam a processo de violência contra a 

mulher. O grupo foi realizado em um núcleo de apoio a mulheres vítimas de violência localizado em uma capital da 

região nordeste do Brasil. Os resultados demonstraram que os grupos reflexivos seguem uma abordagem psicosocio-

educativa e uma estrutura pré-determinada que envolve tempo de duração, temáticas discutidas e recursos utiliza-

dos nas discussões. As facilitadoras do grupo buscaram a participação de todos, descentralizando a discussão e evi-

tando monopolizações, chamando a atenção dos participantes, caso necessário, ou até mesmo convidando-os a se 

inserirem na discussão, demonstrando a importância da opinião de todos. Elas também procuraram manter o foco 

na temática de cada encontro, evitando que se antecipassem discussões posteriores que já se encontravam progra-

madas. A discussão em grupo ocorreu por meio da utilização de estratégias e técnicas que proporcionaram a refle-

xão e responsabilização dos participantes. Ao final do grupo, os integrantes reconheceram a importância da sua par-

ticipação e ressaltaram a realização dos grupos em outros espaços como estratégia de prevenção da violência. 

 

Homens, Gênero e Violência contra as Mulheres: Construindo Sentidos e Tecendo Possibilidades de Diálogo 

Rafael Lima Fernandes (UFAL) 

Comunicação Oral 

Este trabalho visa apresentar os resultados de um dos eixos de uma pesquisa, que tinha como objetivo principal ana-

lisar sobre como as questões de gênero e violência contra as mulheres (VCM) vinham sendo consideradas no contex-

to da atenção básica em saúde de Maceió/AL. Dialogaremos aqui acerca dos sentidos produzidos por homens usuá-

rios de uma unidade básica de saúde (UBS) em relação à VCM e à participação dos serviços de saúde nessa discus-

são. Utilizando o referencial teórico-metodológico das práticas discursivas e produção de sentidos em interface com 

a perspectiva feminista de gênero, o percurso desta pesquisa iniciou-se com a realização de observações no cotidia-

no da UBS. Esta metodologia permitiu que nós, enquanto pesquisadores/as, pudéssemos nos aproximar do campo 

de pesquisa, participando ativamente das atividades e dos processos de troca do serviço. Posteriormente, 3 homens 

usários da UBS foram convidados a participar da pesquisa, num diálogo permeado por um roteiro de entrevista semi-

estruturado. As entrevistas foram gravadas, transcritas e o texto retornou aos participantes, para que pudessem rea-

lizar as alterações que julgassem necessárias. Este material foi analisado a partir de 3 categorias principais: gênero; 
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violência contra as mulheres; e VCM e saúde. Nos resultados, percebemos a dificuldade dos próprios homens em 

refletir acerca de sua participação na discussão sobre VCM. A pesquisa apontou para uma invisibilidade dos homens 

nestes espaços, que nos convida a (re)pensar as estratégias de inclusão e participação que têm sido criadas nos dife-

rentes dispositivos, incluindo os de saúde. Os entrevistados pareceram não reconhecer os serviços de saúde como 

dispositivos implicados no enfrentamento da VCM e ressaltaram a permanência de uma visão biomédica da assistên-

cia. Nesse sentido, entendemos como necessária a ampliação das possibilidades de inclusão dos homens na discus-

são sobre gênero e VCM, sem posicioná-los essencialmente como vítimas ou autores de violência. 

 

Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem Reflexões Metodológicas 

Jorge Lyra (UFPE) 

     Benedito Medrado (UFPE) 

     Marcos Nascimento (IFF/FIOCRUZ) 

     Erick Alvarenga (UFPA) 

     Mariana Azevedo (Instituto PAPAI/ UNICAMP) 

     Aurea Correa (UFMT) 

     Adriano Beiras (UFSC) 

     Maria Lúcia Chaves Lima (UFPA) 

Comunicação Oral 

O objetivo do presente trabalho é focar no debate metodológico sobre o processo de análise de políticas, em parti-

cular a análise da implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), a partir de 

diálogos com gestores, profissionais de saúde, usuários e potenciais usuários, em cinco regiões político-

administrativas do Brasil. Definimos a análise de política, inspirados em Araújo Junior (2000) e em Lyra (2008), como 

uma abordagem de estudo que permite formar uma opinião acerca das políticas públicas. Segundo estes autores, a 

análise se caracteriza como uma categoria de investigação com metodologia própria, que deve ser claramente deli-

neada e explicitada, pois reflete formas específicas de compreender as políticas públicas. Utilizaremos o modelo ope-

racional para análise como uma ferramenta para o tratamento das informações obtidas via entrevistas ou via docu-

mentos, considerando que, na perspectiva da análise, são considerados os discursos oficiais e não oficiais que sus-

tentam as políticas públicas, ou seja, seus discursos explícitos e implícitos, compreendendo, inclusive, a não-política 

como uma política. Desse modo, a ausência de ações e estratégias, o silêncio acerca de uma determinada questão 

pode ser uma estratégia de ação frente à mesma. Optamos também adotar a abordagem de Araújo Junior (2000), 

incorporando uma atenção especial às relações de gênero, à luz da perspectiva feminista, como um princípio organi-

zativo das relações sociais (Medrado; Lyra, 2008). Portanto, a análise de políticas aqui proposta terá como eixos es-

truturadores quatro componentes: contexto, atores, processo e conteúdo e como material empírico, no qual as aná-

lises serão baseadas, tanto as entrevistas com os atores que influenciaram a formulação e implementação das atuais 

políticas voltadas à saúde do homem, como as informações destas políticas contidas nos documentos de governo, 

documentos de domínio público, que orientam a execução de programas, projetos e ações em direitos reprodutivos 

em nível federal, estadual e municipal. 
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Masculinidades Adoecidas: Análise das Políticas Públicas Voltadas para Autores de Violência Contra a Mulher 

Liliany Silva Souza (UNB) 

Comunicação Oral 

Ao tratarmos do tema violência sexual e contra a mulher, é comum nos depararmos com grande quantidade de arti-

gos científicos e políticas públicas que contemplem a vítima, indicando os tipos de atendimentos oferecidos e meto-

dologias utilizadas. Porém, se compararmos, pouco se sabe sobre produções científicas e políticas públicas direciona-

das para o autor da violência. A partir de tal questão, surgiram as intenções de pesquisar e de fomentar a discussão 

desse tema. Diante disso, este trabalho teve como objetivo analisar as políticas públicas brasileiras – Lei Maria da 

Penha e diretrizes para implementação dos serviços de responsabilização e educação dos agressores – voltadas para 

os autores da violência sob a perspectiva feminista, de maneira crítica e política. Por meio de uma análise documen-

tal conduzida pelo método de Análise do Discurso de Orlandi, são discutidos os limites e as potencialidades das polí-

ticas públicas e suas diretrizes, bem como a responsabilização do estado na garantia da criação e implementação de 

políticas públicas voltadas para homens autores de violência. Parte-se ainda do conceito de que a violência é um te-

ma de saúde pública, que diz respeito a um sistema cotidiano que constrói as subjetividades, bem como as formas 

de conviver coletivamente. A manutenção desse sistema atravessa a cultura, gerando um impacto enorme na subje-

tividade masculina e em consequência na saúde mental de homens e mulheres. É diante disso que este trabalho pro-

blematiza a importância de se estudar e se produzir formas de lidar com esse modelo de masculinidade, que se afir-

ma frente a um modo de agir violento e dominante. Acredita-se que o enfrentamento da violência contra a mulher 

precisa voltar o olhar para o tratamento dos autores de violência, pois apesar dos grandes avanços no cuidado e 

atenção às vítimas, se faz necessário descortinar a raiz do problema: as masculinidades, que estão adoecidas. 

 

S.E.R. Pai no Facebook: Licença Paternidade, Exercício Paterno e Ciberativismo 

Laís Hellena Araujo de Paiva Barros (UFPE) 

     Jorge Lyra (UFPE) 

     Benedito Medrado (UFPE) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho é produto originário de uma monografia que objetivou analisar as práticas discursivas sobre co-

mo a discussão em relação a licença paternidade opera no processo de construção do exercício paterno. Tendo co-

mo ponto de partida o ciberativismo, foram utilizadas postagens da Fanpage “S.E.R. Pai” que referenciavam o curso 

de “Paternidade Responsável”. Fundamentada em uma perspectiva feminista de gênero, e com marco teórico meto-

dológico embasado na produção de sentidos e práticas discursivas do construcionismo social, foram delimitados três 

eixos analíticos nos quais foram desenvolvidas discussões referentes a modelos de paternidade, o que delimitamos 

como sendo “Repertórios masculinos” e engajamento político e social. O primeiro, diz respeito aos discursos que de 

alguma forma remetem a uma proposta de exercício de paternidade específica. O segundo está relacionado ao re-

pertório linguístico tido socialmente como “Tipicamente masculino” e representações do que é ser homem na socie-

dade atual. Identificamos o terceiro como sendo engajamento político social, ou seja, discursos que envolvam mu-

dança da realidade e usufruto de direitos. Um dos resultados encontrados foi a exposição de práticas discursivas que 

remetem a uma maneira específica de exercer a paternidade, colocando o curso oferecido pelo idealizador da Fan-

page como a maneira de se atingir a “paternidade responsável”. Tal nomenclatura, inclusive, foi bastante problema-

tizada uma vez que reforça as diferenças sexuais de trabalho entre homens e mulheres no âmbito dos direitos repro-

dutivos, quando impõe, a partir de um sistema legal, que apenas o pai, é “Obrigado” a participar dessa ação enquan-

to a mãe não. Essa postura reitera que ao homem fica a responsabilidade de prover financeiramente, e à mulher o 

cuidado da prole, ambas as atividades consideradas naturais em decorrência do sexo biológico. O termo 

“responsável” pressupõe a inaptidão do pai em cuidar enquanto à mãe é instintivo e parte de sua natureza. 
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Sobre o Fazer Político no Campo das Masculinidades: Articulação entre Práxis e Militâncias 

Kevin Samuel Alves Batista (FPO) 

     Aluísio Ferreira de Lima (UFC) 

Comunicação Oral 

Propomos uma discussão no campo das questões de gênero acerca do “fazer político” nas ações com homens e mas-

culinidades na contemporaneidade, principalmente na realidade brasileira e latino-americana de estudos e militân-

cias. Essa questão surge após a experiência de mestrado do primeiro autor do trabalho. Os estudos de masculinida-

des, cada vez mais, ganham visibilidade nos meios acadêmicos e através de movimentos sociais, promovendo uma 

frente de trabalhos em consonância com os feminismos. Visando mudanças das relações de gênero, as ações desta 

frente buscam promover relações de gênero mais igualitárias, expressões masculinas mais flexíveis e não violentas, e 

uma aliança com o movimento das mulheres pela superação da reprodução do machismo, sexismo, homofobia e 

racismo. Considerando as contribuições de Silvia Lane, Antônio Ciampa, Juracy Almeida e Aluísio Lima, trazemos a 

ótica da psicologia social crítica implicada em um projeto de transformação social em busca da emancipação humana 

na interface com esse campo. E ainda, embasados nas propostas de Benedito Medrado, Jorge Lyra, Daniel Lima, Fáti-

ma Büchele, Albuquerque Júnior, Ricardo Bortoli e Raewyn Connell, damos ênfase a necessidade da ampliação e con-

solidação de redes de trabalhos com homens e masculinidades, nos atravessamentos com as temáticas de violência, 

sexualidade, paternidade, saúde e outras que visem dinâmicas pautadas nos estudos de gênero, no diálogo com os 

feminismos e a partir de uma perspectiva centrada na educação e transformação social e cultural. Enfatizamos que a 

partir da noção de práxis, os trabalhos, tanto teóricos (estudos) quanto práticos (ações, políticas e militâncias), nesse 

campo são possibilidades de enfrentamento político e fortalecimento das militâncias, as quais não devam atribuir 

aos fenômenos citados causas individuais, busquem questionar a racionalidade punitiva-penal que culpabiliza os su-

jeitos e não sustenta a crítica social, e distanciem-se de noções terapêuticas estigmatizantes dos sujeitos. 
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GT 14 | Implicações De Políticas, Programas e Ações do Estado nos  

Modos de Vida de Populações Vulnerabilizadas 

 

Eixo Temático 3 

Estado e Relações de Dominação: Políticas Públicas, Reformas Sociais e Direitos Democráticos 

 

Coordenadores(as) 

Adolfo Pizzinato (UFRGS) 

Kátia Bones Rocha (PUC RS) 

Kátia Maheirie (UFSC)  

 

Este GT tem como principal objetivo a análise dos impactos de políticas, programas e ações do Estado brasi-

leiro nos modos de vida da população, particularmente em coletivos e grupos vulnerabilizados. As políticas 

públicas se referem ao conjunto de medidas e encaminhamentos que são definidos pelo Estado para garan-

tir, ampliar ou restringir aos direitos sociais dos cidadãos e das cidadãs de um país. No momento que falamos 

de políticas públicas estamos falando de direitos sociais, jogos de interesses, disputas e embates entre proje-

tos para uma sociedade. As políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de proteção social 

implementado pelo Estado, voltado para o desenvolvimento de estratégias que visem a diminuição, manu-

tenção ou ampliação das desigualdades histórico estruturais do país. Neste contexto, a avaliação de políticas 

públicas, não é vista como um fim, mas sim como um processo. Processo este que, em nossa perspectiva, 

deve estar comprometido eticamente com uma estratégias de democratização que seja de acesso universal, 

que garanta os direitos humanos fundamentais, e que tenha como objetivo a promoção da autonomia cida-

dã. Assim, a avaliação só se justifica pois permitiria uma retroalimentação dos processos em curso, estabele-

cendo estratégias para melhorar a qualidade da políticas, programas e ações sociais do Estado. No Brasil, a 

análise e avaliação dessas ações ainda é um campo de estudos bastante recente, assim como as contribui-

ções da Psicologia nesta área. As análises se pretendem críticas, contemplado o atual panorama de retroces-

so nas garantias de direitos humanos. As políticas de saúde, assistência, educação, segurança pública e traba-

lho/previdência devem figurar como alvo de análise, posto serem as mais atacadas no atual processo de des-

monte do Estado democrático de direito, ainda fragilmente constituído no Brasil. Entretanto, outras análises 

que incluam a discussão das ações do Estado relativas à manutenção de relações de dominação, colonialida-

de, racialidade e judicialização da sociedade brasileira, também serão bem vindas. A proposta de GT não con-

templa e, foge da ideia de um monologismo teórico-epistêmico, convidando assim a debatedores e debate-

doras de diferentes matrizes de pensamento, a integrarem as discussões – baseadas em pesquisas e/ou aná-

lises de experiências profissionais e/ou de extensão ou docência universitárias. As experiências das/do pro-

ponentes nos campos da saúde, educação e assistência foi o eixo aglutinador da proposta, que também obje-

tiva a criação de um espaço de discussão que integre a novos e experientes pesquisadores e pesquisadores 

com alunas e alunos de pós-graduação e integrantes de diferentes movimentos sociais da sociedade civil. A 

outra meta do GT é a de focar a análise em dimensões psicossociais, particularmente naquelas que, em âm-

bitos coletivos, comunitários, familiares e subjetivos caracterizem o impacto dessas ações de Estado nos mo-

dos de vida, na qualidade e nas condições de existência das pessoas – em uma perspectiva diversa e intersec-

cional, considerando, particularmente os marcadores sociais de diferença – como classe, raça/etnia, sexo/

gênero e geração.  
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"A Gente não é Estatística" - Teste Rápido e Aconselhamento para HIV por Representantes LGBT 

Kátia Bones Rocha (PUC/RS) 

     Gustavo Afonso Gomes (PUC/RS) 

     Adolfo Pizzinato (UFRGS) 

Comunicação Oral 

Introdução: A efetivação das políticas de saúde em relação ao HIV/AIDS no Brasil passaram por uma estreita 

relação com os movimentos sociais, especialmente os movimentos vinculados aos coletivos LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais). A resposta de enfrentamento a epidemia no Brasil durante muitos 

anos foi construída de forma conjunta entre os movimentos sociais, estado e academia, porém nas últimas 

décadas vários autores pontuam uma diminuição da participação dos movimentos sociais nas decisões em 

saúde. Entre as estratégias internacionais para o controle da epidemia se destaca o plano 90-90-90 da ONU 

para o ano 2020 que busca diagnosticar 90% dos pacientes portadores do vírus, que pelo menos 90% destes 

iniciem o tratamento anti-retorviral e 90% se mantenham em tratamento de forma exitosa, focada em uma 

resposta biomédica a epidemia. O objetivo do estudo é analisar como representantes de ONGs LGBT perce-

bem as estratégias de inclusão do teste rápido para HIV/AIDS, sífilis e hepatites virais na cena LGBT de Porto 

Alegre, problematizando os desdobramentos desta estratégia de cuidado. Trata-se de um estudo qualitativo 

no qual foram entrevistados 4 representantes de ONGs LGBT da cidade, analisadas mediante análise crítica 

do discurso. Os resultados apontam para uma preocupação dos entrevistados com as estratégias de cuidado 

que se constroem com o teste e o quanto elas dialogam perspectivas de direitos humanos. Assim se cons-

troem tensionamentos que tem como pano de fundo relações entre estado, movimentos LGBT e HIV. Ignorar 

questões políticas que permeiam estas relações despolitiza uma história na qual os maiores avanços em ter-

mos de prevenção e enfrentamento passaram por uma resposta conjunta entre diferentes atores sociais. 

Construir novos espaços de discussão pode propiciar que novas estratégias coletivas sejam pensadas no en-

frentamento da epidemia, do preconceito e do estigma. 

 

“Programa Bolsa Família (PBF): Impactos Psicossociais e seus Significados” 

Wagner Leite de Souza (UFAL) 

     Frederico Alves Costa (UFAL) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho se propõe a debater um importante programa de transferência de renda implementado 

no Brasil a partir do ano de 2003: o Programa Bolsa Família (PBF). O objetivo do trabalho é discutir significa-

dos atribuídos ao PBF, referente a seus impactos psicossociais, por participantes e gestores/técnicos envolvi-

dos com este programa, de modo a refletir sobre horizontes políticos de sociedade que atravessam os discur-

sos destes atores. O referencial teórico utilizado foi a teoria do discurso proposta por Ernesto Laclau. A revi-

são da literatura foi construída a partir de um levantamento bibliográfico realizado no portal de periódicos 

CAPES/Brasil, no período de junho e agosto de 2018, utilizando e articulando os seguintes descritores: desi-

gualdade; desigualdade econômica; desigualdade social; pobreza; política de renda mínima; programa bolsa 

família; bolsa família; transferência de renda; renda mínima; distribuição de renda; fome; beneficiário; brasil; 

nordeste. Inicialmente, foram localizados 302 artigos distintos. Após a leitura do resumo de todos os artigos, 

selecionamos apenas aqueles que focalizavam discussões acerca dos significados atribuídos ao PBF por parti-

cipantes e gestores/técnicos relacionados ao programa, resultando em 53 artigos. Para a análise, recorremos 

aos conceitos de discurso e de democracia propostos na obra de Laclau. A partir dos significados atribuídos 

ao PBF, presentes nos artigos analisados, verificamos uma pluralidade discursiva quanto às potencialidades e 
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limites do programa sendo possível delimitar horizontes políticos de sociedade distintos. Consideramos que analisar 

o modo como sujeitos envolvidos diretamente com o PBF o significam é um caminho frutífero para refletirmos sobre 

o impacto do programa nos modos de vida da população beneficiada e nas ações de gestores/técnicos e, assim, so-

bre as contribuições do PBF para processos de democratização social. 

 

A Dialética Inclusão/Exclusão na Educação Infantil: Uma Intervenção Crítica 

Diego Braga Melo (UFG) 

     Dandara da Cruz Vieira (UFG) 

     Marianna Paula da Cruz (UFG) 

Comunicação Oral 

Este trabalho foi realizado na disciplina estágio supervisionado do curso de licenciatura em psicologia da Universida-

de Federal de Goiás, após visitas a um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). O grupo de estudos das profes-

soras e auxiliares da instituição circundava em torno da “inclusão”: focada na celebração das diferenças e/ou práti-

cas com grupos de crianças com deficiência, sem levar em consideração outros grupos historicamente marginaliza-

dos. Revisou-se na legislação municipal as propostas inclusivas, além da literatura de psicologia crítica e educação, 

resultando em uma oficina. As concepções inclusivas municipais estão alinhadas à reorganização do espaço escolar 

que garanta o acesso, permanência e condições de aprendizagem a toda a população em idade escolar: ampliam o 

público-alvo da política no entanto, não ressoa na prática. Sawaia (1999) afirma, a necessidade de compreensão da 

inclusão em interface à exclusão, como processo sócio-histórico legitimado por um sistema desigual, vivido pelo su-

jeito enquanto necessidade do eu, afetos, significados e ações. O capitalismo conserva a exclusão enquanto ferra-

menta de manutenção de classe e potencializa certas opressões, e a escola se encontra impotente em mudar sozi-

nha esse cenário, reproduzindo mecanismos de controle social. Ainda que contraditória, reformista e idealista a in-

clusão se apresenta enquanto prática imediata e reformista para uma política educacional contra-hegemônica, den-

tro de seus limites. A oficina com a instituição buscou trazer a discussão da inclusão social em prol da educação étni-

co-racial, por exemplo, retomando a importância da representatividade negra e das relações afetivas enquanto práti-

cas inclusivas desvalorizadas. Os principais desafios levantados foram o diálogo com a família e a elaboração de ativi-

dades que busquem incluir esses grupos. Dentro das contradições do sistema educacional em uma sociedade capita-

lista, a psicologia em seus desdobramentos epistemológicos de cunho crítico oferece margem para a construção de 

uma inclusão escolar mais coesa, ainda que seja contraditória. 

 

A Psicologia na Assistência às Mulheres Vítimas de Violência em Paulo Afonso - BA 

Larissa Cristine Oliveira Ribeiro (FASETE) 

     Gabriel Lima Ibraim (FASETE) 

     Renilson Pereira dos Santos (FASETE) 

     Rafaela Moreira de Jesus (FASETE) 

     Larissa Raposo Diniz (FASETE) 

Comunicação Oral 

As políticas públicas voltadas para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica decorrem da criação 

da Lei n°11340/06, mais conhecida como Lei Maria da Penha, que atualmente completa 12 anos de operacionaliza-

ção. As propostas estabelecidas por ela são, dentre outras, a estruturação de uma rede de assistência voltada para a 

vítima, com serviços no âmbito jurídico, da saúde e do psicossocial. Segundo essa mesma legislação, o profissional da 

psicologia deve estar presente nessa rede, integrando uma equipe de profissionais de diversas áreas e atuando com 

foco multi e interdisciplinar, com a finalidade de fazer o acolhimento, apresentando à vítima habilidades que possam 
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contribuir para diminuir o seu sofrimento, fazendo reflexões sobre a violência e os seus direitos, para que, assim, 

sejam capazes de sair do contexto de violência. Desse modo, buscando realizar uma avaliação da política de assistên-

cia voltada para a mulher vítima de violência, desenvolvemos uma pesquisa, que ainda está em fase de conclusão, 

cujo objetivo foi examinar de que forma se dá a atuação dos psicólogos nestes serviços presentes no município de 

Paulo Afonso-BA, procurando, especificamente, identificar os aparelhos institucionais que compõem a rede assisten-

cial de serviços para mulheres vítimas de violência presentes no município e, em quais dessas instituições há psicólo-

gos atuando na equipe de profissionais, descrevendo o trabalho realizado por ela ou ele. Metodologicamente, tratou

-se de um estudo descritivo e qualitativo, no qual os dados foram obtidos por entrevistas semiestruturadas com psi-

cólogos presentes nos serviços jurídicos, de saúde e psicossociais que compõem a rede de assistência. Através de 

gravações das entrevistas, transcrevemos os áudios e analisamos o material discursivo utilizando a análise de conte-

údo. Assim, os profissionais descreveram o que são, na perspectiva deles, os benefícios e as fragilidades na forma 

como a política de atenção à vítima de violência é desenvolvida no referido município. 

 

Acesso de Jovens Pobres ao Ensino Superior: Motivações, Dificuldades e Expectativas 

Felipe Salvador Grisolia (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Estudos recentes realizados no Brasil colocam que o número de matrículas de jovens das camadas populares em Ins-

tituições de Ensino Superior (IES) aumentaram. Dito aumento esta relacionado a políticas públicas recentes, como: 

ampliação e interiorização das IES federais, implementação de cotas étnico-raciais no sistema de seleção de entrada 

nas IES públicas, concessão de bolsas totais ou parciais pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o possí-

vel financiamento das mensalidades pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) nas IES privadas. Por mais que se 

possam fazer criticas a algumas destas políticas, pode-se dizer que tiveram sucesso em ampliar o acesso dos jovens 

de camada popular a universidade. Se, historicamente, os mecanismos de seleção e exclusão escolar faziam com que 

a carreira universitária fosse destinada quase que exclusivamente as classes médias e altas, hoje, os jovens de cama-

da popular se fazem mais presentes no ensino superior. O presente estudo se debruça sobre o que interpela os jo-

vens de camadas populares a entrada no ensino superior, a saber, como eles realizam esta entrada e o que esperam 

para o futuro. Parte-se da concepção de Althusser que coloca que as instituições interpelam o indivíduo e, ao fazê-lo, 

os constituem enquanto sujeitos. A partir deste olhar teórico, analisa-se como a entrada no ensino superior contribui 

para a produção de subjetividade de jovens de camadas populares. Para empreender esta pesquisa, estão sendo rea-

lizados grupos focais com estudantes beneficiários do PROUNI de uma universidade particular carioca de reconheci-

da qualidade. Na medida em que estes grupos ainda estão sendo realizados, planeja-se apresentar dados e reflexões 

iniciais sobre a vivência dos jovens de classe popular no ensino superior, apresentando temas como as dificuldades, 

frustrações, benefícios e expectativas envolvidas na recente entrada a esta modalidade de ensino. 

 

Adolescentes Ameaçados de Morte: Impactos Psicossociais Vividos no Contexto de Proteção de uma Política 

Pública 

Daniele Jesus Negreiros (UFC) 

     Veriana de Fátima Rodrigues Colaço (UFC) 

Comunicação Oral 

O estudo aborda a problemática da violência urbana, destacando as ameaças de morte sofridas por adolescentes em 

Fortaleza, no Ceará, cidade que se destacou negativamente em nível nacional ao liderar (em 2012 e em 2014) o ran-

king das capitais com mais mortes de adolescentes na faixa de 12 a 18 anos, segundo o índice de homicídios na ado-

lescência. Diante desses números alarmantes, cabe-nos pensar: de que forma a vida se insere em uma economia da 
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morte? Como nos sugere Mbembe. Alinhadas também à perspectiva histórico-cultural de Vigotski sobre a constru-

ção subjetiva nas interações sociais, tivemos como objetivo analisar os impactos psicossociais advindos da inserção 

de adolescentes e suas famílias no Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte 

(PPCAAM) do estado do Ceará, que tem como uma das principais ações a acomodação da criança/adolescente e sua 

família em ambiente compatível com a proteção, tal objetivo relaciona-se ao GT implicações de políticas, programas 

e ações do estado nos modos de vida de populações vulnerabilizadas. Trata-se de um estudo de abordagem qualita-

tiva, que utilizou como procedimento de produção de dados entrevistas narrativas e observação. A partir das catego-

rias analíticas empíricas construídas para o entendimento do problema, destacamos como principais resultados: a 

correlação entre violência, adolescência e ameaça implica em dinâmicas itinerantes forjadas pelas famílias para sua 

proteção que vulnerabilizam suas redes de apoio social. Os adolescentes, na busca por reconhecimento e autono-

mia, demonstram o que compreendem como falhas em aspectos protetivos no decorrer de suas vidas e expressam 

expectativas de reparação destes. Por último, a vivência das famílias em proteção repercute na forma como vão ge-

rar independência do programa, bem como na maneira como promovem o desenvolvimento e a transformação na 

vida dos adolescentes. 

 

Análise dos Impactos da Política Afirmativa para Negros na Formação em Psicologia da UFRJ 

Maisa Rocha de Carvalho (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Educação é um dos pilares que sustenta a base da sociedade, e em um cenário marcado pela herança escravocrata é 

nessa esfera que o racismo incide de maneira contundente. Nas últimas décadas, as mobilizações de diferentes seg-

mentos do movimento negro resultaram no desenvolvimento de medidas direcionadas à ampliação e democratiza-

ção do acesso ao ensino público superior. Para promover essa ampliação foram adotadas políticas de ação afirmati-

va, entre elas a reserva de vagas por meio das cotas sociais e raciais, refletindo no aumento do ingresso de estudan-

tes negros nas universidades públicas. Há que se considerar que essas recentes transformações na conformação do 

cenário universitário refletem na nossa formação acadêmica evidenciando a urgência da reformulação de práticas e 

saberes cristalizados. Esse novo grupo de estudante que tem acessado o ensino público superior vem questionando 

os modelos de formação baseados em epistemologias que, muitas vezes, invisibilizam a realidade social das pessoas 

negras no Brasil. Trazer a psicologia para esse debate possibilita o resgate de um conhecimento silenciado, ao longo 

de décadas por esse campo de saber. O presente estudo, ainda em andamento, busca contribuir para a continuidade 

dessas discussões, uma vez que se propõe a analisar os efeitos das políticas afirmativas na graduação em psicologia 

da UFRJ e sua importância para a construção de uma formação ética e plural. A orientação teórica será baseada em 

autores negros como Abdias do Nascimento, Fanon, entre outros. Até o momento, foi realizado um levantamento 

bibliográfico e documental das normativas referentes à implementação das políticas afirmativas e dos programas de 

assistência estudantil vigentes na instituição, bem como diários de campo da pesquisadora acerca de suas afetações 

com o tema e entrevistas com alguns estudantes cotistas negros da graduação em psicologia da UFRJ. Os resultados 

evidenciam a necessidade de descolonização das práticas e currículos de formação em psicologia 
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Caça as Bruxas Ainda? Políticas de Morte no País Pós-Golpe de 2016 

Thalita Carla de Lima Melo (UFAL) 

     Débora Cristina da Silva Alves (UFAL) 

     Wagner Leite de Souza (UFAL) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho trata-se de um ensaio elaborado com o propósito de refletir acerca dos impactos gerados pelo 

projeto neoliberal do golpe de 2016, que pauta-se na violações dos direitos sociais, políticos e civis, ancorado à lógi-

ca patriarcal e racista da elite econômica que tem afundado o brasil numa crise profunda, fazendo com que as estru-

turas das desigualdades que estavam começando a ser dirimidas por políticas públicas de equidade retrocedessem, 

abrindo espaço para o fascismo e formas mais sofisticadas de práticas de violência pelo estado. Sendo assim, a dis-

cussão aqui proposta se desenvolve a partir de três situações que problematizam a desigualdade de gênero no Go-

verno Temer: a constituição de um governo formado para/por homens da elite branca, retirando a representativida-

de de mulheres e negros dos cargos públicos do alto escalão; o desmonte previdenciário e trabalhista, que elaborou 

normativas que minam a luta pela equidade de gênero; e a redução dos número das participantes no Programa Bol-

sa Família, que intensifica o processo de “feminização da pobreza”, afetando principalmente as mulheres negras, 

chefes de família e das regiões mais pobres do país. Faz-se aqui uma analogia ao processo de “caça às bruxas” que 

em nossa analise continua presente, pois não muito diferente de ocorrências históricas, aqui está representada co-

mo o modo de consolidação de estratégias antidemocráticas de marginalização das mulheres negras e pobres que 

são os principais alvos desse desgoverno. A reconstrução da democracia se faz urgente e só as mobilizações popula-

res vinculadas à luta feminista, antirracista e anticapitalista se consolida na resistência ao autoritarismo político, por 

meio de posturas e discursos emancipatórios, que contestam a visão estabelecida sobre ser mulher, negra e pobre. 

 

Condições de Vida de Mulheres Quilombolas Rurais Beneficiárias do Bolsa Família 

Igor Tavares (UFRN) 

     Magda Dimenstein (UFRN) 

     Jader Leite (UFRN) 

     Candida Dantas (UFRN) 

     Antonio Alves Filho (UFRN) 

     Victor Hugo Belarmino (UFRN) 

Comunicação Oral 

Mulheres, negras, quilombolas, pobres, rurais, latino-americanas e nordestinas: a intersecção destes marcadores 

enuncia a problemática em questão, convocando a produção de saberes aos coletivos historicamente marginalizados 

e invisibilizados, tais como as comunidades quilombolas e rurais. Assim, este trabalho pretende evidenciar aspectos 

referentes às condições de vida de mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família de uma comunidade quilombo-

la do Rio Grande do Norte. Essa pesquisa se orienta a partir da psicologia social crítica e tem como conceitos cen-

trais: território, ruralidade, etnicidade, gênero, autonomia, interseccionalidade e decolonialidade dos saberes. Parti-

ciparam da pesquisa mulheres quilombolas, maiores de 18 anos, beneficiárias do BF. As condições de vida foram ma-

peadas utilizando-se o questionário sociodemográfico-ambiental (QSDA), os dados foram tabulados no software SPSS 

e analisados descritivamente em seguida. Os dados das 37 mulheres participantes, maioria entre os 18 e 39 anos, 

revelam que 91,9% delas nunca receberam uma visita da assistente social, enquanto 48,6% relatam falta de periodi-

cidade das visitas dos agentes comunitários de saúde. A escolaridade também chama atenção com 94,5% delas cur-

sando até o ensino médio. O acesso a água encanada ocorre apenas para 40,5% e fossas rudimentares são utilizadas 

por 37,8% delas. Concluímos que o contexto encontrado se alinha com a literatura da área, revelando condições pre-

cárias de saneamento básico, escolaridade e cobertura da rede de saúde e assistência. Para compreender esse cená-
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rio  convocamos a interseccionalidade com o intuito de compreender a vivência dessas mulheres em contextos dis-

criminatórios, já que essa perspectiva coloca como central a ligação entre gênero, raça e sexualidade e como essas 

se articulam com a produção de  desigualdades. Fazemos uma aposta também na perspectiva decolonial por pensar 

a modernidade de forma crítica e lançar foco nas narrativas dessas mulheres e suas estratégias de superação das 

dificuldades. 

 

Construção das Relações Étnico-Raciais na Escola: das Políticas Públicas ao Cotidiano Escolar 

Débora Cristina da Silva Alves (UFAL) 

     Marcos Ribeiro Mesquita (UFAL) 

Comunicação Oral 

Pensar a construção das relações étnico-raciais é tencionar um campo marcado por uma desigualdade que muitas 

vezes é silenciada em função do que entendemos por ideologia da igualdade racial; esta afirma e reforça no imaginá-

rio social a compreensão de que todas/os são iguais, fazendo crer dispensáveis, políticas afirmativas que tenham co-

mo centro a diminuição da desigualdade entre negras/os e brancas/os no país. Dessa forma, o presente trabalho 

como parte parcial da nossa dissertação, objetiva discutir as políticas públicas que versam reduzir as desigualdades 

étnico-raciais na educação, analisando seus impactos no cotidiano escolar. Para isso, foi realizada uma revisão de 

literatura sobre a temática em questão, que privilegiou trabalhos resultantes de pesquisas que analisassem políticas 

públicas de igualdade racial no campo da educação e o cotidiano escolar com foco nos processos das relações étnico

-raciais e de ensino-aprendizagem. Nosso trabalho tem se ancorado na opção decolonial, que como apontam Mig-

nolo (2007); Bernardino-Costa e Grosfoguel (2016) visa questionar as narrativas ideológicas totalitárias, universalis-

tas e hegemônicas da modernidade/colonialidade, entendendo e pensando alternativas contrárias às estruturas que 

fazem a manutenção das desigualdades por meio do controle do estado e suas instituições, assim como da produção 

do conhecimento. Diante disso, mesmo com importantes conquistas do movimento negro, como a Lei 10.639/03 

que traz a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas; o estatuto da igual-

dade racial, sob a Lei 12. 288/10 que prevê diretrizes para a educação em vista de uma educação antirracista; a Lei 

de cotas 12.711/12 que no campo das ações afirmativas destina vagas nas universidades para estudantes pretas/os, 

pardas/os e indígenas; é possível constatar a insuficiente efetivação desses dispositivos na sua missão de redução 

das desigualdades raciais no Brasil, uma vez que ainda há estratégias de dominação que se encarregam de fazer a 

manutenção da estrutura racista. 

 

Desafios Contemporâneos da Participação Social nas Políticas Públicas: O Caso do Programa Criança Feliz 

Mailson Santos Pereira (UFRB) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho visa discutir, a partir de referenciais da teoria política acerca da gestão democrática participati-

va, a participação cidadã, a amplitude de democracia e os espaços de deliberação alicerçados na Constituição Fede-

ral de 1988, necessariamente, lançando um olhar sobre o atual contexto do cenário social e político brasileiro, em 

que uma gestão do governo federal assume, sem ter sido eleita e, a partir de então, várias de suas ações parecem 

apontar para o questionamento dos espaços de participação social na gestão pública, com nítidos elementos de fra-

gilização das instâncias de controle social, seja as conferências de políticas públicas e suas deliberações, sejam os 

conselhos de direitos e de políticas públicas e suas decisões colegiadas. Toma-se como caso de análise o Programa 

Criança Feliz; sua criação pelo governo federal; os posicionamentos contrários de algumas entidades nacionais de 

trabalhadores de suas; o processo de aceite dos estados e municípios quanto a oferta específica desse programa na 

política de assistência social; a articulação dos movimentos de luta e defesa da política de assistência social durante a 

XI Conferência Nacional de Assistência Social para aprovar deliberação acerca do programa e moção quanto a extin-
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ção do mesmo; como também, as decisões e posicionamentos da gestão do governo federal. A partir da análise dos 

documentos coletados verificou-se a fragilização e questionamento dos espaços de controle social e de participação 

da gestão pública, principalmente no âmbito federal, com rebatimentos nas instâncias estaduais e municipais, em 

uma verdadeira afronta a toda a legislação vigente no país, por ocasião da Constituição Federal de 1988. Pondera-se 

que tais ações de questionamento da participação social na gestão pública reconfiguram a cena social, de forma que, 

ainda não se é possível saber por quais caminhos se trilhará na gestão democrática participativa, desafiando assim 

tantos os estudos acadêmicos, como a militância social. 

 

Desenvolvimento Sócio-Comunitário: Impactos Programa de Apoio Integral à Família 

Adolfo Pizzinato (UFRGS) 

     Cristiano Hamann (UFRGS) 

     Kátia Bones Rocha (PUC/RS) 

Comunicação Oral 

Este estudo pretende contribuir na melhor compreensão do fenômeno do apoio social na área da assistência social, 

sob uma perspectiva psicossocial. A pesquisa almeja colaborar com os profissionais que atuam neste campo, em es-

pecial os psicólogos do serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). O serviço PAIF acompanha famí-

lias que estão em risco e em situação de vulnerabilidade social, para que haja uma mudança efetiva na condição de 

vida dos sujeitos e comunidades acompanhadas, a política de assistência social recomenda que a família seja o foco 

de atuação. A partir da publicação da norma operacional básica (NOB/SUAS) (Brasil, 2005) e da aprovação da norma 

operacional básica de recursos humanos do sistema único de assistência social (NOB-RH/SUAS) (Brasil, 2006), os psi-

cólogos passam a poder integrar formalmente e, de maneira sistemática, as equipes de referência da assistência so-

cial, enfatizando o apoio social. Os resultados deste estudo, embora ainda preliminares, pretendem contribuir na 

melhor compreensão do fenômeno do apoio social na área da assistência social, sob uma perspectiva psicossocial. 

Assim sendo, almejou-se levantar dados que pudessem contribuir para com os profissionais que atuam neste campo, 

em especial os psicólogos do serviço PAIF. Embora ainda sejam necessários a elaboração de posteriores análises, e, 

também, novos estudos, instrumentos, práticas e intervenções que visem a ampliar o conhecimento teórico-

metodológico e técnico-operativo da psicologia na assistência social, o presente estudo oferece subsídios que ressal-

tam a importância das noções de suporte familiar e de apoio comunitário nas percepções que as famílias têm quanto 

ao apoio social. Portanto, os indivíduos e as comunidades devem ser percebidos, e entendidos, de maneira integral e 

nos contextos em que se encontram inseridos para que haja uma mudança efetiva tanto na condição de vida dos 

sujeitos, quanto das comunidades acompanhadas. 
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Discutindo Práticas na Extensão Universitária: Arte e Horizontalidade na Escola 

Cristal Oliveira Moniz de Aragão (UFRJ) 

     Tayana Juvêncio de Oliveira (UFRJ) 

     Glaucia Tavares Dantas Silva (UFRJ) 

     Priscilla da Silva Thomasio (UFRJ) 

     Mayana Tajtelbaum Freind (UFRJ) 

     Denise Oliveira Gama (UFRJ) 

     Nicole Marques Simões da Silva (UFRJ) 

     Leonardo Avila Litvin (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Este trabalho busca a discussão e problematização acerca da hierarquização no ambiente escolar, a partir da experi-

ência em campo numa escola municipal no rio de janeiro. Está atrelado ao projeto de extensão psicologia social, al-

teridade e intervenção em instituições do terceiro setor na cidade do Rio de Janeiro, financiado pelos programas 

PROFAEX e PIBIAC. A equipe executora tem sua atuação na escola no programa saúde na escola, vinculado à uma 

clínica da família. Com encontros quinzenais, realizamos atividades com os adolescentes a fim de produzir espaços 

de fala e escuta. O projeto atua especificamente com a turma do acelera, um programa de adequação escolar para 

estudantes do ensino fundamental fora do ano escolar. Nossa experiência de campo com os adolescentes identificou 

um conflito entre os alunos com o corpo profissional da escola. Além das complexidades sociais vividas e fatores que 

perpassam raça e gênero, parte desses conflitos tem ligação com a hierarquização entre os alunos e os profissionais 

da escola. Ao longo dos encontros, o profundo incômodo da turma com o autoritarismo presente, situação que é 

compreendida, pelo corpo discente, como provocação e afronta. Buscaremos compreender quais as conseqüências 

dessa pedagogia da autoridade, que, no contexto de uma escola já sucateada, com um território marcado pela vio-

lência urbana e estatal – vide a intervenção militar no Rio de Janeiro – agrava ainda mais os conflitos existentes. A 

partir disso, procuramos entender o lugar da psicologia como ferramenta de transformação desse espaço, para que 

ele se apresente mais democrático, visando à modificação das perspectivas caóticas pré-apresentadas pela realidade 

vigente desses alunos. Como estratégia de mediação, usamos a arte e o circo social presente neste projeto de exten-

são, tentando transformar a forma como essa realidade é tratada não somente pelo caminho pragmático e educaci-

onal, mas por vias culturais e experimentos diferenciados de saber. 

 

Exclusão Social: Pessoas em Situação de Rua em Fortaleza 

Francisco Gustavo Martins Matos da Silva (UNIFOR) 

Comunicação Oral 

Este trabalho foi realizado na disciplina de Psicologia Social II, do curso de graduação em psicologia da Universidade 

de Fortaleza (UNIFOR). Ele tem como objetivo, entender como se da o processe de exclusão social das pessoas em 

situação de rua de Fortaleza. Dessa forma, diante do processo de exclusão e marginalização social, a teoria de olivei-

ra sobre representações sociais e população em situação de rua: a visibilidade construída pela mídia; e varanda , com 

descartáveis urbanos: discutindo a complexidade da população de rua e o desafio para políticas de saúde. Foi realiza-

da uma pesquisa qualitativa com pessoas em situação de rua que era usúarios do centro pop do bairro centro de 

Fortaleza; como também foram usados dados estatísticos da cidade de Fortaleza sobre a população de rua. Foram 

entrevistados cerca de 8 pessoas. As respostas foram organizadas nos seguitnes eixos: motivos que levaram a atual 

situação e os principais problemas enfrentados. Problemas com substancias psicoativas; problemas familiares e 

nstornos mentais surgiram como os principais motivos para o inicio do processo de exclusão social dessas pessoas. E 

a falta de aparelhos públicos eficientes; a dificuldade em conseguir um emprego e uma casa surgiram como os prin-

cipais problemas enfrentados por essa população. A pouca quantidade de  aparelhos sociais como os centros pop e 



 

129  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió -AL 

as pousadas sociais que funcionem efetivamente dando suporte e possibilitando a reinserção dessa população na 

sociedade, além de reforçar um estigma social já existente, dificulta a essas pessoas ter acesso a direitos básicos ga-

rantidos a todos os cidadãos. Conclui-se que a baixa eficácia das politicas públicas destinadas a essas populações não 

consegue reinserir essas pessoas na sociedade e que são necessários mais trabalhos na área. 

 

Municipalização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto: O CREAS na Cena do Debate! 

Brisana Índio do Brasil de Macêdo Silva (UFPI) 

     João Paulo Macêdo (UFPI) 

Comunicação Oral 

Frente ao processo de expansão e qualificação do serviço de medidas socioeducativas em meio aberto nas Unidades 

de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), deliberado pela Resolução nº 18/2014, este es-

tudo objetiva compreender a estruturação e a operacionalização do serviço de proteção social aos adolescentes em 

cumprimento de Medidas Socioeducativas (MSE) nas unidades CREAS da planície litorânea/PI. Como objetivos espe-

cíficos: a) identificar os atores, rotinas e processo de trabalho da equipe responsável; b) discutir os norteadores teó-

ricos, práticos e éticos que os profissionais utilizam para respaldar suas ações e práticas e c) conhecer os desafios e 

potencialidades do serviço em relação à assistência aos adolescentes. Utilizando-se de discussões das políticas públi-

cas e da psicologia social. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva- exploratória. Os dados são prove-

nientes dos diários de campo e das entrevistas semi-estruturadas realizadas com os profissionais. Os resultados assi-

nalam que a estruturação do serviço encontra-se em curso na planície litorânea, ainda de forma muito inicial. Das 

quatros unidades somente uma realiza ações de acompanhamento e é tomada pelo judiciário como lócus de refe-

rência para o encaminhamento desses adolescentes que, majoritariamente, encontra-se em situação de vulnerabili-

dade social. Observa-se alguns entraves à assistência aos adolescentes, como: a estigmatização dos adolescentes em 

conflito com a lei, morosidade no judiciário, pouca adesão da família no processo de acompanhamento, precarização 

das condições de trabalho e a fragilidade na rede intersetorial do município. Por fim, os profissionais atribuem como 

um passo importante para a implementação e execução do serviço à elaboração do plano municipal de MSE, na 

perspectiva de fortalecer a rede intersetorial e atender a nova dinâmica de atenção a esses adolescentes. Esse estu-

do pretendeu ampliar os estudos sobre a execução das MSE em meio aberto e a atuação profissional com os jovens 

em cumprimento de MSE na região litorânea do Piauí. 

 

Nas Ruas: Experiência de Redução de Danos no Equipamento Móvel do Programa Atitude 

Danilo Lins Gonçalves (IDE) 

     Roberto Rocha Leandro (UFPE) 

Relato de Experiência 

A pesquisa desenvolvida aborda tabus históricos acerca do acolhimento ao usuário de drogas, na contramão do proi-

bicionismo científico tradicional. O acompanhamento e a análise de abordagens de rua voltadas à saúde e à assistên-

cia, apontam o programa atitude como modelo de política de redução de danos. Este trabalho revelou que, a partir 

da inserção da equipe na realidade do usuário de drogas, o impacto das intervenções de redução de danos garante a 

participação do indivíduo no planejamento do processo de cuidado e amplia seu acesso à rede. Foi identificada, tam-

bém, a crescente demanda reprimida no programa atitude e a ausência de outros serviços. Nossa pesquisa aponta 

que essa lacuna, justificada por um discurso proibicionista, constitui o maior entrave na garantia de um cuidado inte-

gral. O combate à lógica proibicionista é inadiável. Faz-se necessário, cada vez mais, o investimento em políticas in-

tersetoriais de prevenção e saúde coletiva voltadas aos usuários de drogas – garantindo o cuidado integral, dentro 

dos serviços e nos espaços de sua vida privada, como residência, trabalho e cenas de uso. 
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O (Des)Processo das Políticas Públicas na Atual Conjuntura Política e seus Reflexos em Psicologia 

Andressa Mikaelly Saraiva de Sousa (UNP) 

Comunicação Oral 

A estrutura do sistema capitalista é caracterizada pela classe burguesa e trabalhadora. A primeira, detém os meios 

de produção; a segunda fornece sua força de trabalho. Desde a implementação do capitalismo no Brasil, as desigual-

dades sociais cresceram consideravelmente, uma vez que seu modelo permitia um acesso restrito dos trabalhadores 

aos bens produzidos e a apropriação pelos burgueses do que era produzido, característica fundante e estruturante 

do capitalismo denominada de “produção socializada e apropriação privada”. Na sua fase de consolidação, designa-

da monopolista, as expressões da questão social ampliaram-se, fazendo com que o estado enxergasse a necessidade 

de intervir na economia e na sociedade. Com isso, iniciam-se as ações, ainda que mínimas, nas expressões das de-

mandas sociais por meio das políticas sociais. O modelo de estado vigente denominado neoliberal, desde os anos 90, 

consiste em estado mínimo, tendo a meritocracia como ponto marcante. Dessa forma, as políticas públicas passam a 

ter uma atenção reduzida do estado, que, atualmente, busca estratégias de diminuir os investimentos que são com-

preendidos como gastos. Diante desse contexto, o presente trabalho visa analisar as consequências advindas dos 

retrocessos nas políticas públicas, bem como a sua implicância, no presente, do exercício político e crítico do psicólo-

go. A metodologia constituiu-se em uma revisão bibliográfica, uma vez que o artigo baseia-se em autores de referên-

cia das políticas públicas e da psicologia social à luz da teoria marxista, e artigos eletrônicos, buscando compreender 

conceitos como estado neoliberal, políticas públicas, sua relação e seus possíveis reflexos, atuais e futuros, nos espa-

ços de atuação da psicologia. Com isso, conclui-se que a atuação de psicologia é afetada, direta e indiretamente, 

com os retrocessos advindos do projeto de estado neoliberal, fazendo com que seu exercício profissional nos espa-

ços seja cada vez mais limitado, precário e contribuindo para um retorno da formação e atuação clínica do psicólogo. 

 

O Compromisso Social da Psicologia e a Necessidade de Transformação da Identidade do Povo Brasileiro 

Leísa Mendes de Sousa (SJDHDS) 

Relato de Experiência 

O presente trabalho é fruto de uma reflexão crítica a partir da prática profissional através da atuação no campo da 

política de assistência social, tecendo uma discussão sobre a atual crise do capitalismo, somada às ameaças a demo-

cracia, ao acesso a direitos. Buscou-se promover uma reflexão sobre o processo histórico da civilização brasileira, 

perpassando por um contexto em que a promoção dos direitos humanos elevou a estima do brasileiro a viver em um 

país em desenvolvimento social até as atuais práticas conservadoras que nos remetem novamente a um estado ex-

ploratório, excludente, reforçando as injustiças sociais formadoras da concepção de povo brasileiro, desde a coloni-

zação do país. O compromisso social da psicologia, como ciência e profissão, reposicionou a prática psi para uma no-

va relação com a sociedade, transcendendo do individual para o coletivo, engajando-se ao processo de transforma-

ção, a partir da sua contribuição crítica. Para tanto, revisita-se a contribuição da psicologia social crítica frente a atua-

ção do saber psicológico junto às políticas públicas, necessariamente, no suas e problematiza-se o contexto de crise, 

de ameaças a democracia e retirada de direitos sociais explicitadas nas ações da atual gestão de políticas públicas em 

âmbito federal, que vem implementando uma série de reformas e cortes nos direitos à população, invisibilizando os 

pobres no orçamento público, até o enfraquecimento das estruturas do suas, fragilizando o desenvolvimento de ser-

viços de proteção social no país, criminalizando programas de redistribuição de renda e limitando o acesso aos bene-

fícios socioassistenciais. A psicologia deve estar atenta às novas demandas sociais do país, orientada pelo compro-

misso com a transformação e com a construção de condições mais dignas de vida para todos, transformando a con-

cepção de social para um novo patamar civilizatório ao país, ressignificando a identidade como povo brasileiro. 
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PBF e Processos de Autonomia: O que Dizem Beneficiárias de uma Comunidade Quilombola do RN 

Deyse Cristina Valença Guedes (UFRN) 

     Vitor Hugo Belarmino (UFRN) 

     Candida Maria Bezerra Dantas (UFRN) 

     Magda Dimenstein (UFRN) 

     Jáder Ferreira Leite (UFRN) 

     Antonio Alves Filho (UFRN) 

Comunicação Oral 

Desde seu início, o Programa Bolsa Família (PBF) prioriza que mulheres sejam responsáveis pelo benefício financeiro. 

Apesar da equidade de gênero não configurar como princípio básico do programa, estudos apontam sua potência 

para diminuição dessas desigualdades, com processos de autonomia feminina. No presente trabalho se buscou com-

preender a importância do PBF para a autonomia de mulheres beneficiárias integrantes de uma comunidade quilom-

bola do RN, com ênfase no manejo de recursos financeiros. Tendo nos estudos decoloniais como aporte teórico, 

considerou-se a categoria gênero como produzida em conjunto à raça e situada, no contexto de América Latina, no 

marco histórico do colonialismo. A partir daí, a autonomia foi lida como categoria de análise do domínio do sujeito 

das dimensões da sua vida, abrangendo fatores sociais, materiais, históricos e culturais. Para tanto, realizamos 37 

entrevistas semiestruturadas com mulheres titulares do PBF da referida comunidade. Nos resultados, percebeu-se 

que grande parte das mulheres tem liberdade para administrar o recurso do BF, sendo o dinheiro caracterizado co-

mo uma contribuição delas na casa. As entrevistadas relataram perceber o PBF como algo que as propiciou mais li-

berdade nas relações diárias pelo fato de estar “na mão” delas, permitindo uma maior independência, principalmen-

te do marido, na tomada de decisões. Elas citam maior autonomia tanto em gastos com seus filhos quanto em seus 

gastos individuais, sendo os últimos os preteridos na escassez enfrentada antes do BF. Concluímos, por fim, que o 

programa, ao distanciar essas mulheres de uma extrema escassez de recursos materiais e de um lugar de dependên-

cia do outro, amplia suas vozes em processos de decisão intrafamiliares e possibilidades de escolha no dia a dia. 

 

Políticas Públicas e Informalidade: As Perspectivas de Vulnerabilidade dos Vendedores Ambulantes 

Brunno Ewerton de Magalhães Lima (UFPI) 

     Carla Fernanda de Lima (UFPI) 

     Maria de Fátima Tertuliano Rocha (UFPI) 

     Francisco Valdiney Silva Santos (UFPI) 

     Thiago Firmo de Oliveira (Faculdade Venda Nova do Imigrante) 

Comunicação Oral 

O desemprego e a precarização nas relações trabalhistas impõem para milhões de brasileiros no mercado de traba-

lho uma situação da informalidade. Assim, tais indivíduos sofrem com desamparo político, econômico e social no 

qual são invisibilizados por parte das representações de políticas públicas de amparo. Observando tal problemática à 

pesquisa se propôs a investigar a percepção dos vendedores ambulantes de Parnaíba-PI, acerca das suas condições 

de trabalho para assim, conhecer os impactos biopsicossociais causados pela ocupação não regulamentada. O estu-

do segue o método qualitativo, por aplicação de um questionário sociodemográfico e profissional/ocupacional, e 

uma entrevista semiestruturada composta por 11 perguntas abertas analisadas através da análise de conteúdo (ac). 

Participaram 30 vendedores sendo 13 participantes do sexo feminino e 17 do sexo masculino com as médias de ida-

des de 40,3 anos. Diante das falas e dos resultados obtidos ressaltam-se as percepções positivas dos laborais frente 

as condições adversas de trabalho. Entretanto foi possível verificar a insatisfação, geradora de sofrimento psíquico, 

no tocante a pouca receptividade de uma parte da clientela e no estabelecimento da relação interpessoal com esta, 

visualizando tipos de preconceito com os vendedores que estão trabalhando sem identificação e de maneira ambu-
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lante – as pessoas têm receio de serem assaltadas ou que as mercadorias sejam de baixa qualidade. A falta de segu-

rança,  de apoio por parte da prefeitura e a crise econômica representam fatores desencadeadores de risco para os 

ambulantes, que além de não terem estrutura física apropriada para expor suas mercadorias, ainda não tem os be-

nefícios de seguridade social. Portanto observa-se como a falta de desamparo para com os vendedores por parte do 

poder público gera uma situação de exclusão social e possibilitando o adoecimento, e a frustração com  promessas 

de construção de um espaço físico adequado para essa atividade há anos, embora nada tenha sido feito. 

 

Socioeducação: Análise Exploratória das Medidas Socioeducativas em MA na Região Metropolitana do Natal 

Elvira Gomes Santos (UFRN) 

     Daniela Bezerra Rodrigues (UFRN) 

Isabel Maria Farias Fernandes de Oliveira (UFRN) 

Comunicação Oral 

Em tempos de golpe, é cada vez mais evidente a necessidade de se fazer análises históricas acerca da conquista de 

direitos, denotando a importância das garantias e as lutas sociais que se deram para sua efetivação. Partindo de uma 

análise material-histórico-dialética, e entendendo que esta coloca-se como um dos fundamentais elementos para a 

visualização da concreticidade do fenômeno e de sua construção processual, é possível perceber como o modo de 

reprodução da vida acirra o cenário da luta de classes que, por conseguinte, reverbera-se atualmente através dos 

mais profundos retrocessos no campo das políticas sociais. Focando o cenário do cometimento de atos infracionais 

por adolescentes, é possível notar que, cotidianamente, a mídia se utiliza de ferramentas, como disseminação da 

cultura do medo e do “datenismo”, para acender o debate sobre a redução da maioridade penal, mostrando a falsa 

necessidade do recrudescimento de penas que corroborem com o viés punitivista. O presente escrito, oriundo de 

uma pesquisa de iniciação científica, pretende fazer uma análise exploratória do histórico do sistema de justiça juve-

nil brasileiro e sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes e, observando sua execução, pretende-se 

explorar as problemáticas que envolvem o cumprimento e execução das MSE no cenário atual, com ênfase nas medi-

das socioeducativas em meio aberto, observando dados da conjuntura atual da região metropolitana de natal acerca 

dessa política. Foi realizado levantamento bibliográfico e acompanhamento de entrevistas aos profissionais dos equi-

pamentos de execução das medidas da região metropolitana de natal. Notou-se que, muito do que se encontra ga-

rantido na política, no eca, no sistema de garantia de direitos, não se efetiva na execução das medidas, pois há uma 

concomitante desestruturação da política, falhas na articulação e de intersetorialidade entre as políticas e equipa-

mentos, o que implica na não concretude do que, de fato, seria a finalidade da política. 

 

Um Olhar Afroperspectivo sobre a Análise do Vocacional 

Cássio Gomes Rodrigues dos Santos (UFRJ) 

     Raquel dos Santos Guimarães (UFRJ) 

     Laylan Batista Lopes da Silva (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Este trabalho surge como efeito da participação de três jovens negros enquanto extensionistas no projeto de exten-

são “Construindo um processo de escolhas mesmo quando escolher não é um verbo disponível”, vinculado ao insti-

tuto de psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que busca por meio da construção de grupos de análise 

do vocacional, usar a questão da escolha profissional como disparador para analisar e discutir os processos de esco-

lha não só referentes à profissão, mas também a diversos outros âmbitos da vida. Esta pesquisa-intervenção costu-

ma atuar em campos de maioria negra e empobrecida, onde a urgência pela escolha profissional esteja presente de 

forma tácita. Esta atuação é constituída, em geral, de uma entrevista individual, 10 encontros em grupo, realizados 
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semanalmente, e, por fim, uma devolutiva individual. Tendo como base autores como Deleuze, Guattari, Rolnik e 

Lourau, o objetivo desses encontros é, por meio de dinâmicas de grupo, brincadeiras, debates, vídeos, músicas e ou-

tros dispositivos colocar em análise o processo de escolhas, incluindo a profissional, e o futuro. Esta relação dos jo-

vens com o futuro é diretamente afetada pelo racismo e por seus impactos na subjetividade, efeitos do epistemicí-

dio, da negação histórica do negro enquanto sujeito pensante, do branqueamento, do genocídio da juventude negra 

e de outros constrangimentos que são impostos à juventude negra. Com esta apresentação, busca-se trazer alguns 

dos autores africanos e afro-diaspóricos ocultados pelo epistemicídio para fazer uma análise afroreferenciada de 

nossas práticas, enquanto jovens negros, em um projeto de extensão que atua, majoritariamente, com jovens ne-

gros como nós. A tentativa é a de denegrir, no sentido afroperspectivo, a análise do vocacional, dando materialidade, 

a partir das entrevistas e dos diários de campo, para conceitos afrocentrados e que escapam à tradicional leitura eu-

rocêntrica que a psicologia hegemônica faz. 
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GT 15 | O Corpo nas Políticas Públicas: Direitos Sociais, Normalizações e Enfrentamentos 

 

Eixo Temático 3 

Estado e Relações de Dominação: Políticas Públicas, Reformas Sociais e Direitos Democráticos 

 

Coordenadores(as) 

Aline Kelly da Silva (UFAL) 

Wanderson Vilton Nunes da Silva (UFRGS) 

Daiane Gasparetto da Silva (UFPA)  

 

Buscamos dialogar sobre políticas públicas e resistências, quando saberes e práticas propõem-se a 

controlar, normalizar e incidir sobre os corpos. Articulamo-nos ao tema do X Simpósio Brasileiro de 

Psicologia Política para colocar em debate enfrentamentos a medidas antidemocráticas em diversas 

ações políticas contemporâneas. A partir do Eixo Temático 3 deste simpósio, colocamos o corpo pe-

riférico como elemento de dispersão dos poderes e de ações cotidianas do Estado, pensando insu-

bordinações e enfrentamentos possíveis. Acolheremos trabalhos que visibilizem o contexto das polí-

ticas públicas na saúde, assistência social, segurança pública, sistema socioeducativo, populações 

vulneráveis e em situação de rua, interessados em problematizar o corpo e sua performatividade 

nas ações estatais e de movimentos sociais.  
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Considerações sobre o Corpo Feminino na Saúde Mental - Práticas de Controle e de Libertação 

Anna Carolina Cardpso de Abreu (UFRJ) 

Comunicação Oral 

O corpo é um lugar privilegiado para os investimentos de tecnologias de poder e controle. A psiquiatria, ao 

tomar como objeto de saber a loucura, desapropriou os que eram ditos loucos do direito de falarem sobre si, 

entendendo-os como alienados que não seriam capazes de ter propriedade sobre seus corpos e suas experi-

ências. O hospital psiquiátrico era, segundo Foucault (1975), a instituição de vigilância e disciplinarização da 

loucura. Em algum ponto essa experiência se intersecciona a normatização da feminilidade da sociedade se-

xista na qual estamos inseridos, onde as performances comportamentais do gênero feminino são limitadas 

por padrões morais e visam, também, a disciplinarização e a regulamentação desses corpos, restringindo-os 

e aprisionando as mulheres a modelos de conduta social. A fuga a esses padrões pode acarretar em estig-

mas, preconceitos e múltiplas formas de violência. Desse modo, a mulher entendida como louca está ainda 

mais vulnerável a privação de uma autonomia possível sobre sua corporeidade. É importante considerar que 

na história das exclusões e retiradas de direitos promovida pelos hospitais psiquiátricos no contexto brasilei-

ro, muitas mulheres que não apresentavam nenhum quadro sintomatológico que indicasse um adoecimento 

psicossomático foram internadas, por questões de higienismo social, ou por não se adequarem aos padrões 

morais de feminilidade como mostrou Arbex (2013). Após a reforma psiquiátrica brasileira, com a criação dos 

CAPS no contexto da saúde pública, que procura oferecer um cuidado humanizado e integrativo, ainda se 

perpetuam algumas práticas moralizantes na rede, que buscam adequar as usuárias a um modelo de feminili-

dade. Tal constatação é balizada em pesquisas bibliográficas motivadas por experiências de campo da autora 

em seu atual estágio. Pautado nessas questões, o presente trabalho visa discutir quais práticas no sus podem 

ser entendidas como libertárias, potencializando as múltiplas formas de ser mulher e quais conservam for-

mas de controle. 

 

Corpos Juvenis em Jogos Políticos de Socioeducação 

Alisson Tiago G. Vieira (UFAL) 

     Aline Kelly da Silva (UFAL) 

Comunicação Oral 

As medidas socioeducativas são políticas direcionadas a crianças e adolescentes que praticaram ato infracio-

nal, as quais são determinadas por juízes da vara da infância e da juventude. Seus princípios e finalidades são 

de cunho jurídico-pedagógico e têm por objetivo a responsabilização do ato infracional, bem como a integra-

ção social e garantia de direitos dos sujeitos. As nossas práticas são desenvolvidas em uma unidade de inter-

nação provisória masculina, situada em Alagoas, por meio de um projeto de extensão com estudantes de 

diferentes cursos de graduação. Estão estruturadas em eixos temáticos, tais como: educação em saúde; fa-

mília; trabalho e profissionalização; esporte, cultura e lazer. Temos pensado sobre os tensionamentos institu-

cionais e os discursos colocados em funcionamento nas medidas socioeducativas, os quais nos têm feito re-

fletir sobre os jogos que produzem vida e morte nesse contexto, operando os seguintes efeitos: a) reprodu-

ção de práticas institucionais de normalização e controle dos corpos; b) captura da vida e administração das 

condutas dos sujeitos, no contexto (anti)democrático de inclusão/exclusão de direitos; c) a produção de vidas 

descartáveis, destituídas de valor e estigmatizadas pela condição de autor de ato infracional. Desse modo, as 

reflexões nos lançam sobre as relações de forças e resistências dos corpos frente aos jogos políticos nas me-

didas socioeducativas. Nesse contexto, temos apostado em contação de histórias através do cinema e da 

literatura, na música e no futebol como ferramentas para recriar e potencializar o colorido da vida, a criativi-
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dade, a reflexão, o diálogo e a construção de afetos e vínculos coletivos como modos de fazer frente à fragilização da 

existência dos jovens em questão e às políticas neoliberais que levam ao aprofundamento de desigualdades e exclu-

sões. 

 

Implicações Subjetivas da Medicalização da Vida em uma Comunidade no Sertão do São Francisco 

Marcelo Souza Oliveira (UNIVASF) 

     Thiago Santos Virgens (UNIVASF) 

Relato de Experiência 

A medicalização da vida é um fenômeno multifacetado que tenta reduzir o sofrimento humano a explicações médi-

cas e determinantes biológicos, normatizando as subjetividades, atribuindo intervenções arbitrárias e invasivas. A 

complexidade do processo saúde-doença, marcado por diferentes condicionantes e determinantes sociais, culturais, 

históricos, ambientais e existenciais são reduzidos à lógica médica hegemônica, vinculando aquilo que não está ade-

quado às normas sociais a uma suposta causalidade orgânica, expressa em alguma característica individual. O pre-

sente trabalho trata-se de um relato de experiência e análise teórico-crítica sobre o fenômeno da medicalização do 

cotidiano e controle de corpos em uma comunidade localizada no sertão do São Francisco. A referida análise foi feita 

a partir do processo de territorialização realizada pela equipe de residência em saúde da família da Universidade Fe-

deral do Vale do São Francisco – UNIVASF. Foram realizadas diferentes ações, como mapeamento e reconhecimento 

do território com os agentes comunitários de saúde; visitas domiciliares; aplicação de questionários; participação de 

grupos; atendimentos compartilhados; escutas individuais, entre outros. Foi observado uma alta demanda de cuida-

do e um alto número de pessoas que apresentavam algum tipo de sofrimento psíquico. Percebeu-se que a maioria 

das pessoas que tinham algum grau de sofrimento fazia uso de psicofármacos, ou, evidenciaram esse uso como ne-

cessário, crentes de ser a única possibilidade terapêutica. Os familiares centralizaram todo o processo de cuidado a 

partir do diagnóstico médico (ou hipótese diagnóstica), recorrendo a procedimentos investigativos invasivos, com 

utilização de tecnologias duras quando não se fecha um diagnóstico. Em diferentes escutas notou-se que após con-

tato com algumas classes profissionais na área da saúde, usuários e familiares passaram a reproduzir um discurso 

médico-técnico vazio de significado. Vende-se a ideia de uma terapêutica e eficácia universal de cuidado, que produz 

o apagamento de histórias de vida e subjetividades e o controle de corpos. 

 

O Processo de Inclusão/Exclusão das Pessoas com Deficiência: Uma Análise Psicossocial 

Gilberto Eleutério (UFAL) 

Comunicação Oral 

O trabalho disserta acerca do conceito de pessoa com deficiência, mediante a sua mobilização e transformação em 

meio ao processo psicossocial de construção das relações sociais e culturais. A perspectiva sócio-histórica de Vigotski 

subsidia as reflexões deste estudo.  Investigou-se, durante o curso de mestrado, a produção desse conceito em seus 

aspectos históricos e psicossociais, a partir da identificação de elementos de permanências e rupturas relacionados 

ao protagonismo da pessoa com deficiência no contexto da política pública norteia a discussão inquietações acerca 

da existência humana que tem como uma das suas possibilidades o corpo marcado pela diferença e indagações so-

bre as concepções e as condições de vida das pessoas com deficiência. Uma das formas expressivas de entrada na 

temática da deficiência, a nosso ver, tem sido a discussão de questões políticas acerca da condição cotidiana dessas 

pessoas. Considera-se que compartilhamento de significados envolvidos nesse termo influência nas mudanças para-

digmáticas acerca dos direitos da pessoa com deficiência. O debate acerca das nuances desse processo de inclusão/

exclusão é parte do levantamento de relatos históricos acerca dessa população e da análise das conferências nacio-

nais dos direitos das pessoas. Duas tensões regem sobre processo de inclusão/exclusão das pessoas com deficiência: 
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1) o falso protagonismo como negação da intersubjetividade, sob a égide da desconsideração da racionalidade do 

outro, elucida-se um processo de inclusão perversa; 2) a apropriação da liberdade pelos sujeitos, na produção da 

identidade do grupo com a configuração de novas formas de existência e de vivências pessoais. 

 

Pessoas que Habitam as Ruas e suas Resistências no Cotidiano 

Welison de Lima Sousa (FVS/UFRN) 

Comunicação Oral 

O fenômeno das pessoas que habitam as ruas, trata de uma questão marcada pela vulnerabilidade, mas também da 

potência e resistência diante das adversidades, assim, este trabalho busca refletir sobre os movimentos de resistên-

cia das pessoas que habitam as ruas, partindo de experiências cotidianas profissionais e/ou de pesquisa. O movimen-

to aqui chamado de resistência, se constitui a partir de um emaranhado de redes que vão sendo construídas a partir 

do enfrentamento e vivencia no/do cotidiano. Essas redes buscam garantir a cidadania para essa população, tão 

marcada por processos de exclusão e estigmatização. De modo que, essas redes evidenciam a produção da vida no 

espaço da rua, e o enfrentamento cotidiano das vulnerabilidades por meio do protagonismo. Neste sentido, refletir 

sobre tais questões nos coloca diante de questões interdisciplinares, que impõem a construção coletiva, democrática 

e participativa, já que dada diversidade do grupo que habita a rua, constitui-se um desafio para as políticas públicas a 

construção de projetos específicos de vida e direitos para esta população, ao mesmo tempo que, vemos uma cres-

cente de ações pautadas na lógica da exclusão de sujeitos e de seus modos de vida, seja pela negação do acesso aos 

direitos básicos por meio da burocratização dos processos, seja por ações higienistas, marcadas pela retirada de pes-

soas de determinados espaços, ou pelo argumento do cuidado, como no caso de usuários de drogas. Assim, refletir 

sobre as pessoas que habitam as ruas, e sobre a potencia do espaço da rua, articulada com práticas culturais é abrir 

possibilidades para pensarmos a produção/promoção da saúde para estes sujeitos, de modo, a garantir-lhes direitos 

que possam lhe afirmarem em sua cidadania. 

 

População em Situação de Rua no Contexto da Assistência Social, um Diálogo com a Literatura 

Paulyne Guimarães Lopes (UFAL) 

Comunicação Oral 

Propõe-se apresentar as discussões produzidas na literatura técnico-científica sobre a população em situação de rua 

(PSR), no contexto da política pública de assistência social. Este estudo é um recorte de uma pesquisa de mestrado 

que tem como objetivo compreender como vivem os moradores de rua de Maceió, observando sobretudo o seu co-

tidiano. Para isto, realizamos uma revisão de literatura dialógica, orientada pelos referenciais teóricos e metodológi-

cos das práticas discursivas e produção de sentidos e do construcionismo social, por meio da busca nas bases de da-

dos Scientific Eletronic Library online (Scielo), Google acadêmico e o portal de periódicos da coordenação de aperfei-

çoamento de pessoal de nível superior (CAPES), das pesquisas interligadas a nossa proposta de estudo. Nos textos 

acessados, foram analisados os repertórios dos títulos, resumos e leitura de integral de alguns textos, que propiciou 

o diálogo com a literatura, classificando as discussões nos seguintes eixos temáticos: política de assistência social - 

implantação, avaliação e críticas; caracterização da população de rua e histórias de vida da PSR. Sobre o eixo da que 

trata da política pública de assistência social discute-se que apesar dos avanços políticos, existe ainda uma lacuna 

entre o direito garantido até sua efetivação, visto que na prática há uma discrepância entre a legislação e os serviços 

que são ofertados e as necessidades que a PSR requer. A problematização sobre a importância da integralidade das 

ações e intersetorialidade com as demais políticas públicas é apontada como essencial na real efetivação dos direitos 

da PSR. 
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Reconocimiento del Trabajo Sexual, Disputas e Identidades. Brasil y Argentina en el Contexto Latinoamerica-

no 

Matias Alfredo Dreizik (IIPSI (CONICET – UNC)) 

Silvina Brussino (IIPSI (CONICET – UNC)) 

Comunicação Oral 

Introducción: En el marco de las protestas y demandas en el continente, debido al avance de políticas neoliberales, 

hay sectores que históricamente pugnan por el reconocimiento de sus derechos. Así, el movimiento de trabajadoras 

sexuales se ha organizado, tanto en Brasil (Movimento Brasileiro de Prostitutas, Rede Brasileira de Protitutas, Central 

Única de Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais) como en Argentina (Asociación de Mujeres Meretrices de Argenti-

na), en torno al reconocimiento de su actividad y se han fortalecido como actores sociales y políticos (Rabbia & Drei-

zik, 2016). Las legislaciones y la acción de las fuerzas represivas sobre el sector, son focos de sus reclamos (Fassi, 

2013; Avalle, 2010). A esto se suma, que sufren la estigmatización social (Juliano, 2005). Objetivos: Comparar las le-

gislaciones sobre el comercio sexual en Brasil y argentina. Describir el proceso de construcción de identidad social y 

política (Tajfel, 1981). Identificar las demandas del colectivo ammar, y sus estrategias para ser reconocidas como su-

jetos de derechos. Metodología: Estudio comparado de legislación argentina y brasilera. Entrevistas a miembros de 

comisión directiva de Ammar Córdoba, muestreo intencional. Análisis del material recabado se realizó en base a la 

teoría fundamentada en los datos (Glaser, 1978), a través del software de análisis atlas ti. Los ejes de indagación fue-

ron la historia de la organización, principales actividades, nociones acerca del trabajo y la forma de vinculación con el 

estado. Resultados: Se reconocieron convergencias en cuanto a perspectivas de legislaciones en ambos países. Las 

demandas del colectivo sobre políticas públicas y la batería de estrategias de visibilización, son elementos importan-

tes en la construcción de identidad. A su vez, se estableció la noción de trabajo como elemento que articula la dispu-

ta política en la construcción de la identidad de este grupo (Retamozo, 2005). Discusiones: posibles convergencias de 

identidades en el contexto de luchas por el reconocimiento. 

 

Reflexões acerca do Paradigma Moral sobre o Uso de Drogas e o Papel da Psicologia 

Pollyanna Calixto da Silva (UFPB) 

     Cauê Pinheiro Costa de Alencar (UFPB) 

Comunicação Oral 

O Brasil, desde 2005, adotou a Política de Redução de Danos (PRD) para abordar a questão das drogas, que está ali-

cerçada no direito à liberdade de escolha dos sujeitos. Essa política entra em conflito com o paradigma moral quanto 

ao uso de drogas (visto como essencialmente problemático), que coloca o usuário  num lugar de marginalidade, 

construindo o estereótipo do sujeito que usa drogas como imoral, doente e perigoso (a), atingindo principalmente os 

sujeitos negros, pobres e periféricos. Propôs-se, a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema, apresentar refle-

xões acerca do paradigma moral sobre o uso de drogas, pontuando a importância de consolidação da política de re-

dução de danos. Observou-se que esse paradigma tem relação com uma lógica manicomial de controle dos corpos 

que pouco dialoga com a saúde pública. No cenário político brasileiro atual, testemunhamos a ascensão do extremo 

conservadorismo, que reverbera no fortalecimento dos modelos manicomial e proibicionista. Um exemplo é a recen-

te decisão do conselho nacional de políticas sobre drogas (CONAD), a partir da qual a abordagem sobre drogas passa 

a ter ênfase na abstinência. Compreende-se que a psicologia, como profissão que é convocada a atuar junto à prd no 

intuito de ofertar cuidado a estes sujeitos, tem como principal premissa despir-se de conceitos biologicistas e patolo-

gizantes e romper com práticas que fomentem o isolamento e a exclusão como formas de “tratar”. Deve-se buscar 

atuar com foco na garantia de direitos dos usuários, construindo uma atuação singular de acordo com o que eles 

próprios indicam no seu processo de organização subjetiva, propondo uma reflexão das relações do usuário com as 

substâncias e com a sua vida. 
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Revisão Sistemática da Produção Científica da Psicologia Brasileira sobre o Aborto no Século XXI 

Marielli Monte Araújo (UFPI) 

Alexia Jade Machado Sousa (UFPI 

Ana Raquel Victor Guimarães (UFPI) 

     Brenda Caroline Belforte Pereira (UFPI) 

     Thalita Pachêco Cornélio (UFPI) 

     Anaeliza Petersen de Albuquerque Veras (UFPI) 

Comunicação Oral 

O direito das mulheres a seus corpos se mostra historicamente negado. A criminalização do aborto revela a perpetu-

ação dessa lógica dominadora, mostrando que a mulher ainda não tem seus direitos garantidos como cidadã. Nesse 

sentido, esta pesquisa objetiva apresentar sistematicamente a produção científica construída no campo da psicologia 

para fomentar essa discussão, visando identificar o posicionamento da classe frente às discussões embasadas pelo 

código de ética da profissão. Foi realizada uma revisão sistemática, com busca nas bases de dados Scielo,Pepsic, Li-

lacs e periódico CAPES, entre 2000 a 2017 (período antes e após a criação do código de 2005), usando os descritores 

“aborto” e “psicologia”. Como critérios de inclusão foram utilizados o idioma (português), período de publicação e 

adequação ao objetivo do trabalho. A leitura dos resumos permitiu uma seleção prévia, restando 15 artigos para 

apreciação na íntegra. Isto denota uma escassez na produção de conhecimento científico acerca dos aspectos que 

implicam o contexto do aborto. Quanto a isso, observa-se uma recente elaboração científica, pois, somente a partir 

de 2006 começaram a surgir alguns trabalhos, com leve aumento que procedeu até o ano de 2017. Assim, pode-se 

inferir o pouco envolvimento da categoria diante desse contexto que implica no posicionamento ético e político no 

exercício de cidadania de um estado que pretende ser democrático. Os artigos estudados abordavam a temática co-

locando a importância da laicidade do estado para discussão em torno de politicas públicas que poderiam ser aplica-

das e redirecionadas para questões de saúde pública, deslocando o aborto de uma perspectiva moral. Portanto, con-

siderando os princípios fundamentais do código de ética que defendem que o psicólogo norteará sua atuação pro-

movendo saúde e eliminando negligências, é necessário assumir o compromisso com a promoção e defesa dos direi-

tos humanos. 
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GT 16 | Políticas do Aprisionamento 

 

Eixo Temático 3 

Estado e Relações de Dominação: Políticas Públicas, Reformas Sociais e Direitos Democráticos 

 

Coordenadores(as) 

Isabel Scrivano (IFRJ) 

Roberta Brasilino Barbosa (CDH CFP) 

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho (UFRJ)  

 

Inspirado no Brasil contemporâneo e tendo como referência central discussões conceituais em tor-

no da Criminologia Crítica, o Grupo de Trabalho tem como objetivo promover a análise do jogo de 

forças que produz, concomitantemente, dispositivos de controle e exercícios de resistência, por 

meio de estratégias de governamentalidade alicerçadas na produção de verdades, na disseminação 

de discursos de ódio e na vontade de punir. As denominadas políticas do aprisionamento emergem 

como eixo central para que sejam analisados processos de subjetivação forjados na atualidade e 

seus desdobramentos na vida cotidiana. A proposta é analisar como práticas profissionais e de pes-

quisa em Psicologia se constroem na interface com as políticas públicas, lançando luz sobre o que se 

considera um dos pilares do estado democrático: a liberdade. A sociedade é produzida a partir das 

lógicas que forjam a existência das mais diferentes formas de prisões. Deste modo, problematizá-las 

constitui urgência, não apenas para aqueles que estão dentro dos cárceres, mas principalmente pa-

ra os que estão fora deles. É esse o trabalho que pretendemos neste grupo, juntos e coletivamente, 

executar. Considerando a interface entre Psicologia e Política, e a necessidade de construção de es-

tratégias de democratização, é importante ter em vista os complexos movimentos entre direitos 

que se ampliam e se restringem, tomando como base os paradoxos presentes nos campos de atua-

ção e nas práticas de pesquisa de psicólogas(os). Neste sentido, propomos esse GT vinculado ao ei-

xo temático “Estado e relações de dominação: políticas públicas, reformas sociais e direitos demo-

cráticos”. Convidamos a participar desse grupo de trabalho pesquisadoras(es), profissionais e estu-

dantes que estejam engajados em campos ou reflexões que se situam na interface Psicologia e Polí-

tica, cujos trabalhos transversalizados por uma lógica do aprisionamento, promovam discussões que 

articulem psicologia, políticas públicas e/ou reformas sociais. Prisão como lógica, não situada neces-

sariamente o sistema prisional, penitenciário e carcerário do país.  
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Discursos de Medo e Insegurança como Produtores de Exclusão e Segregação no Espaço Urbano 

Carlysson Alexandre Rangel Gomes (UFAL) 

     Simone Maria Hüning (UFAL) 

Comunicação Oral 

Este trabalho é um recorte da minha dissertação cuja intenção é de problematizar como o discurso do medo 

e insegurança podem ser produtores de exclusão e segregação no espaço urbano a partir da análise de al-

guns ‘fragmentos’ da cidade e de derivas realizadas no trecho da ‘rua fechada’ na cidade de Maceió. Toma-

mos como objetivo geral discutir as relações entre produção de subjetividades e a circulação dos sujeitos nos 

espaços públicos da cidade. Em relação aos aspectos teórico-metodológicos adotados, essa pesquisa está 

sendo feita em duas etapas, mas que são realizadas paralelamente. A primeira, inspirada no conceito de deri-

va proposto pela internacional situacionista, onde realizamos idas frequentes a rua fechada aos domingos 

em diferentes horários do dia, a partir dessas idas foram construídos diários de campo que serviram para 

nortear nossas análises sobre esse lugar da cidade. Durante as idas também fizemos alguns registros fotográ-

ficos da rua fechada. Além das derivas, escolhemos colocar em análise alguns fragmentos da cidade, como 

notícias publicadas nos jornais online, fotografias, postagens em redes sociais, textos de pequenos blogs e 

etc. Entendemos que o espaço urbano também é produzido a partir do discurso, e por isso é importante co-

locar em análise essas narrativas fragmentadas sobre esse lugar, pois elas não apenas os descrevem, mas são 

também construtores desse espaço, já que materializam práticas e discursos que circulam ou passam a circu-

lar no cotidiano como verdades, consequentemente acabam produzindo sujeitos e modos de governar. Em 

relação a análise dos materiais problematizamos a construção de um inimigo nas cidades contemporâneas e 

como a cidade opera a partir de mecanismos biopolíticos para tentar erradica-los, percebemos como a apa-

rato policial da cidade é acionado para tentar impedir a circulação de certos segmentos populacionais na re-

gião e como a produção midiática acerca dessa população acaba produzindo e naturalizando um inimigo. 

 

Feminismo e Reflexões acerca da Maternidade em Situação de Cárcere 

Erika Carla de Sousa Ramos (UFPI) 

     Maria dos Remédios da Conceição Ferreira (UFPI) 

     Maria de Fátima Tertuliano Rocha (UFPI) 

Comunicação Oral 

Tendo em vista o crescente número de mulheres vivendo em situação carcerária no Brasil, esse trabalho ob-

jetiva analisar quais os impactos da vivência da maternidade no contexto prisional, tendo como pano de fun-

do os estudos feministas e a promoção de políticas públicas para grupos vulneráveis socialmente. Dessa for-

ma, realizou-se pesquisa bibliográfica, que recorreu a base de dados Scientific Eletronic Library Online 

(Scielo), assim como também em livros, teses e dissertações centradas nos eixos sobre feminismo, criminolo-

gia crítica e criminologia feminista enquanto elementos problematizadores da situação de mulheres em con-

dição de maternidade no cárcere. Assim, questiona-se como o feminismo, enquanto importante linha teórica 

de resistência embasa a discussão sobre as mulheres e como se pensa a promoção de políticas que garantam 

os direitos das mesmas em um cenário de aprisionamento e controle estatal do seu corpo. Além disso, ao 

elucidar o fato de que as mulheres detentas são, em grande maioria, de origem socioeconômica baixa, busca

-se compreender a importância da intersecção entre raça e classe social nos estudos feministas, já que essas 

condições potencializam a vulnerabilidade e a precarização da vida dessas mulheres, enquanto mães e de-

tentas. O patriarcado, enquanto instituição repressora se estabelece nas relações de subjetividade e poder 

da sociedade e é responsável pela invisibilidade dada as questões referentes às mulheres, desconsiderando 
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as características biopsicossociais de suas vidas, logo, não existem maneiras assistenciais de lidar com a maternidade 

principalmente em relação à saúde e qualidade de vida. Destarte, o movimento feminista enquanto mecanismo de 

luta pela equidade de gênero dentre todas as esferas da sociedade, fortalece a luta em busca da inserção de proble-

máticas de gênero dentro de instituições de direito penal. 

 

Necrobiopoder e a Produção do Adolescente “Infrator”: Relatos Cartográficos 

Filipe Augusto Barbosa Alencar (UFC) 

     Clara Oliveira Barreto Cavalcante (UFC) 

     João Paulo Pereira Barros (UFC) 

Comunicação Oral 

Este trabalho objetiva problematizar a produção da figura do “adolescente infrator” por tecnologias necropolíticas. 

Desenvolve-se a partir de inserção em campo empreendida em pesquisa em psicologia cujo objeto é a problemática 

dos homicídios na adolescência, analisada a partir de narrativas de jovens que cumprem medida socioeducativa em 

Fortaleza-CE. A investigação dá-se em um centro de referência especializado em assistência social. Articula-se à pes-

quisa guarda-chuva “juventude e violência urbana: cartografia de processos de subjetivação na cidade de Fortaleza-

CE”, e ao projeto de extensão “histórias desmedidas: trajetórias juvenis e outros riscos”, desenvolvidos pelo grupo 

de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação - vieses. Valendo-se da cartografia como 

método de pesquisa-intervenção, utilizou-se da observação-participante. Tomam-se como referenciais teóricos pro-

posições de autores em psicologia social que discutem violência urbana e modos de subjetivação juvenis em diálogo 

com estudos de Michel Foucault, bem como com referenciais dos estudos pós-coloniais, notadamente as formula-

ções de Achille Mbembe acerca da categoria necropolítica. Por trás da noção de “socioeducação”, jaz a ideia de uma 

governamentalização neoliberal que visa à produção de sujeitos “empreendedores de si”, adequados às exigências 

de uma sociedade de controle, atualizando e aprimorando a utopia correcional dos antigos códigos de menores e 

corolário de uma sociedade disciplinar. Porém, observando o modo como as medidas socioeducativas têm sido ope-

racionalizadas em fortaleza, percebe-se que mesmo aquelas táticas de governo são aplicadas de maneira precária, 

de modo que não se pode afirmar a efetiva tentativa de produção do jovem “empreendedor de si”. Crê-se, no entan-

to, que esse aparente “mal” funcionamento das medidas socioeducativas, no contexto fortalezense, tem atuado na 

produção e reprodução da figura fantasmática do jovem pobre como “inimigo”. Ao exercerem esta “marcação”, aca-

bam por fazer parte da maquinaria necropolítica, que coloca esse sujeito como alvo potencial de extermínio direto 

ou indireto em nossa sociedade. 

 

Necropolítica e Sujeição Criminal: Trajetórias de Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 

em Fortaleza 

Clara Oliveira Barreto Cavalcante (UFC) 

     Filipe Augusto Barbosa Alencar (UFC) 

     João Paulo Pereira Barros (UFC) 

Comunicação Oral 

O trabalho trata de dissertação constituída a partir da pesquisa guarda- chuva do vieses: grupo de pesquisas e inter-

venções sobre violência, exclusão social e subjetivação. Esta analisa processos de sujeição criminal em trajetórias de 

vida de adolescentes que cumprem medida socioeducativa em Fortaleza. Valendo-se da cartografia como método de 

pesquisa-intervenção, a investigação se dá a partir das narrativas dos jovens. Estes cumprem medida socioeducativa 

em um centro de referência especializado em assistência social - CREAS da Regional V. Em 2018.1, iniciou-se inserção 

em campo com observação participante de um grupo de adolescentes em cumprimento de liberdade assistida e das 
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acolhidas dos demais adolescentes em cumprimento de medida em meio aberto no CREAS. Em 2018.2, pactuou-se a 

proposta de realização de entrevistas narrativas e oficinas grupais em parceria com o laboratório de estudos da vio-

lência (LEV), possibilitando aprimoramento da inserção em campo. Sujeição criminal consiste na expectativa de que 

certos indivíduos sejam propensos a cometerem violências, vindo aquela a constituir suas subjetividades. Relaciona-

se a marcadores de raça, gênero e classe articulados. Concomitantemente, destacamos que o perfil típico de jovem 

(negro e morador da periferia) tido como algoz da violência é o perfil de jovem que mais tem sofrido violências. Par-

timos da noção de necropolítica de Achille Mbembe, tecnologia de poder que age prioritariamente sobre a morte, 

gerenciando-a e a regulando. Tem-se efetuado estudos teóricos acerca de vidas não passíveis de luto de Judith Bu-

tler, produções de Michel Foucault e suas relações com a psicologia social e áreas afins que discutem sujeição, inter-

seccionalidade e processos de criminalização. Diante do processo de vitimização letal de jovens negros, do sexo mas-

culino e com baixa escolaridade, é essencial discutir a produção do “inimigo” ficcional a ser exterminado, como parte 

de um processo histórico colonial, racista e segregacionista que se perpetua e se recria. 

 

O Encarceramento em Massa como Dispositivo Bionecropolítico no Brasil 

Ivne Alencar Farias (UFC) 

     Vanessa Amarante de Souza (UFC) 

     João Paulo Pereira Barros (UFC) 

Comunicação Oral 

Este trabalho consiste na problematização do encarceramento em massa no brasil como dispositivo bionecropolítico, 

apontando as prisões como instrumentos de controle e contenção de determinadas populações, evidenciando o pro-

cesso de criminalização de certos grupos sociais e a política de higienização atuante. Realizar-se-ão diálogos teóricos 

com o campo da psicologia social, articulando reflexões de sobre o estado penal e suas políticas de aprisionamentos 

(Wacquant); os conceitos de Necrobiopoder (Mbembe, Foucault e Bento); o outro como a fonte de todo mal 

(Duschatzky e Skliar) e vidas precárias (Butler). O Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do mun-

do, a qual atende um perfil seletivo e específico: jovens, negros e com baixa escolaridade. Não ingenuamente, essa 

seletividade se liga ao funcionamento do estado, que, no modo do Necrobiopoder, exerce um conjunto de técnicas 

de produção da vida e da morte a partir da qualificação e distribuição do reconhecimento dos corpos entre humanos 

e não humanos, portanto vivíveis e matáveis. A política neoliberal tem cooperado para a manutenção da pobreza por 

meio da política do medo e dos processos de racialização - elementos centrais de sustentação das necrobiopolíticas. 

Embora muitos dos cárceres tenham sido condenados por crimes não violentos, construiu-se a figura do inimigo sub-

sidiada por discursos de demonização e desumanização. Assim, a vida é constantemente ameaçada, acarretando 

uma demanda por mais punição. O sistema carcerário, no intuito de garantir proteção às pessoas, relaciona-se com 

políticas de higienização, visto que funcionam para afastar os sujeitos não desejáveis da sociedade. Nesse cenário em 

que o “nós” cada vez mais não se reconhece no “outro”, é importante compreender a precariedade compartilhada, 

indicando a sobrevivência como dependente de uma rede social de ajuda. Conclui-se que o encarceramento em 

massa evidencia como, a partir das tecnologias necrobiopolíticas, a precarização e racialização dos corpos se articu-

lam. 
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Para Além do Punitivismo Estatal: Uma Proposta de Intervenção Criminológica com Ofensores de Violência 

Doméstica 

Mariana Candido dos Santos (CESMAC) 

     Ana Cecília de Moraes e Silva Dantas (PUC/RS) 

     Elízia Soares Silva da Guia (CESMAC) 

Comunicação Oral 

A intervenção criminológica para agressores domésticos problematiza o caráter punitivo do estado, em priorizar a 

prisão, sem deliberar medidas alternativas, estas que seriam muito mais eficazes no combate ao crime de violência 

doméstica. Entrelaçado a isto, discutir as relações de opressão social e historicamente estabelecidas, entre homens e 

mulheres, compreendendo assim, o comportamento patriarcal e a visão de propriedade que se tem das mulheres. O 

sistema de justiça é repensado, em um panorama criminológico crítico, não problematizado em partes. O olhar para 

a vítima não é o suficiente, leva-se em consideração o seu relato, do ofensor e do sistema de justiça. O discurso dos 

agressores é necessário para analisar o todo e não apenas o caso violento isolado. A violência gerada nesse espectro 

está muito mais relacionada à raiz cultural, histórica e social de como a masculinidade e feminilidade são forjadas do 

que a maldade e personalidade do agente. A abordagem teórica a esse tipo de programa seria o modelo cognitivo 

comportamental, em que a abordagem envolveria, principalmente, o exercício do poder e controle sobre a vítima, 

bem como papéis sexuais, sociais, mitos sobre violência doméstica, o ciclo da violência, através de atividades que 

façam a gestão do stress, controle de raiva e outros aspectos do ofensor. Além de uma pesquisa teórica e de caso, 

no Porto/PT e Maceió/AL com o programa ‘repense’. Essa intervenção contaria com uma rede de especialistas em 

várias áreas e uma colaboração interinstitucional, sendo uma alternativa à arbitrariedade estatal e a evasão do siste-

ma de justiça perante as mulheres. Assim, os objetivos traçados obtêm êxito, e todo o sistema é reconfigurado, asse-

gurando à proteção às vítimas, à redução de sentimento de insegurança, o aumento da confiança na polícia e na jus-

tiça, celeridade nos procedimentos e decisões e a diminuição da revitimação com a baixa da reincidência. 

 

Psicologia, Política e Alteridades: Reflexões sobre Liberdade e Aprisionamento nas Práticas Psicológicas no 

Campo Sócio-Jurídico 

Maria Luiza Rovaris Cidade (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Baseado em pesquisa de doutorado em desenvolvimento no programa de pós-graduação em psicologia da UFRJ, 

este trabalho tem como proposta apresentar reflexões sobre a relação entre políticas de liberdade e de aprisiona-

mento a partir da articulação entre a produção de conhecimento em psicologia e a atuação profissional no campo 

sócio-jurídico. No Brasil, a psicologia surge enquanto campo de saber-poder em articulação com uma certa noção de 

justiça que engloba o aprisionamento de uns para a liberdade de outros, especialmente no aprisionamento mulheres 

e pessoas negras. Nesse sentido, os temas de liberdade e aprisionamento se aproximam substancialmente da psico-

logia enquanto campo de produção de saberes e práticas que, desde o fim do século XIX na Europa e a partir do sé-

culo XX no Brasil, desponta como um dos campos profissionais mais requisitados na afirmação de certas verdades: a 

verdade sobre os outros, a verdade sobre si e a verdade sobre nós. O aprisionamento não deve ser visto, apenas, 

como encarceramento ou privação de liberdade. A liberdade não é apenas um estar-livre, estar-circulando no mun-

do, ou seja, não estar aprisionado. Nesse sentido, o presente trabalho abordará as políticas de aprisionamento en-

quanto categorias analíticas dos modos de produção de subjetividades a partir da presença de um analisador, a pro-

dução de verdades, a partir de duas frentes iniciais de discussão: 1) a vontade de punir e a produção de subjetivida-

des e 2) vontade de saber e saberes psi. Tomando como referenciais as perspectivas historiográfica de Michel Fou-

cault e de autoras de epistemologias feministas, pretende-se articular possibilidades críticas de multiplicar as poten-

cialidades analíticas e críticas associadas a práticas de liberdade. A partir disso, podemos pensar na produção de re-
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sistências e possibilidades outras de refletirmos não apenas sobre a psicologia e suas práticas, como também a pró-

pria ideia de liberdade. 

 

Sofrimento Compartilhado e Resistências: Acesso à Justiça e Familiares de Jovens Cumprindo Medidas Socio-

educativas 

Renata Monteiro Garcia (UFPB) 

     Nara Fernandes Lúcio (UFPB) 

     Mairana Rodrigues Medeiros (UFPB) 

    Matheus Vicente da Silva Gomes (UFPB) 

Comunicação Oral 

O sistema socioeducativo brasileiro tem sido cenário de diversas violações de direitos humanos contra adolescentes, 

destacando-se o cumprimento de penas que não podem ser identificadas como medidas educativas ou protetivas. 

Os sujeitos a quem as medidas são impostas assemelham-se àqueles que ocupam o cárcere brasileiro: indivíduos 

historicamente selecionados pelo sistema punitivo. Uma justiça que não é e não poderia ser, numa sociedade classis-

ta, neutra. Ao observar, amplamente, o sistema socioeducativo, pode-se identificar não somente a reprodução da 

lógica do sistema penal e seus instrumentos de controle, como também a situação desumana e de violações de direi-

tos sofridas pelos sujeitos privados de liberdade. Violações sofridas pelos adolescentes e estendidas aos seus familia-

res - em maioria mulheres negras das classes sociais subalternizadas -, verificadas desde a revista íntima para acesso 

às unidades de internação ao tratamento dispensado pelos agentes estatais. Portanto, é fundamental pensarmos o 

lugar da família nesse contexto de violência contra a infância e juventude. Ante o exposto, o presente estudo objeti-

va analisar, à luz das criminologias crítica e feministas, as diferentes formas de violação de direitos humanos contra 

essas familiares e os modos de subjetivação engendrados no enfrentamento às violências, sob o prisma das condi-

ções de acesso à justiça vivenciadas pelos adolescentes e familiares. Trata-se de uma pesquisa, em andamento, com 

etapas documental e de campo. A primeira etapa, encerrada, investigou, em plataformas digitais, artigos científicos, 

livros, teses e dissertações, utilizando termos de referência associados sistematicamente, visando constituir banco 

de dados público. Na segunda, realizar-se-á entrevistas semi-estruturadas com 50 familiares. A dificuldade verificada 

na coleta de materiais aponta para a necessidade de compreensão deste contexto e o aprofundamento das questões 

pertinentes à relação entre famílias, sistema socioeducativo e violação dos direitos humanos. De modo a fortalecer 

esses grupos sociais e colaborar no combate às violações de direitos humanos por eles sofridas. 
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GT 17 | Psicologia Política da Ação Pública a das Políticas Públicas 

 

Eixo Temático 3 

Estado e Relações de Dominação: Políticas Públicas, Reformas Sociais e Direitos Democráticos 

 

Coordenadores(as) 

Alessandro Soares da Silva (USP) 

Cornelis Johannes Van Stralen (UFMG) 

Germán Andrés Cortés Millán (Universidad Piloto de Colombia)  

 

O GT Psicologia Política da Ação Pública e das Políticas públicas visa problematizar a resolubilidade 

de problemas públicos que afetam a sociedade a partir da perspectiva da ação pública. Assim, as 

discussões devem abordar as ações necessárias a serem efetivadas para a superação dos problemas 

públicos desde perspectivas multipolares, intersetoriais, intersubjetivas e interdisciplinares. Com 

base nesse escopo, esse GT busca discutir e problematizar o modo como se enfrentam as questões 

sociopolíticas em um mundo no qual a complexidade do processo decisório não pode ser simples-

mente delegado, mas deve incorporar os múltiplos atores implicados em problemas públicos. Des-

tarte esse GT está em consonância com a temática do X SBPP na medida em que a problematização 

da ação pública poderá adensar conhecimento teórico-prático que permita ampliar os espaços de-

mocráticos em tempos reativos, nos quais os princípios libertários, de direitos democráticos e de 

justiça social têm sofrido reveses significativos, sobretudo no Brasil pós golpe de 2016. A relação 

existente entre o GT proposto e o eixo Estado e relações de dominação: políticas públicas, reformas 

sociais e direitos democráticos se dá a partir da crítica ao modelo neoliberal de Estado vigente no 

Brasil. A ação pública propõe que o Estado seja um dos atores implicados na resolução de questões 

sociais e no processo de implementação das políticas públicas, mas não o único. No presente GT 

serão debatidos trabalhos que abordem de maneira crítica as formas de proposição, implementa-

ção e avaliação de políticas públicas; as políticas públicas como instrumentos da ação pública; as 

relações entre o Estado e a sociedade civil na perspectiva da ação pública; as relações entre inter-

disciplinaridade, intersetorialidade e intersubjetividade no âmbito da ação pública e das políticas 

públicas; a consciência política e a memória como elemento da ação pública; e a relação entre as 

ações coletivas e a ação pública.  
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Anomia, Democracia e Confiança nas Instituições no Brasil 

Juliana Nascimento de Almeida (UFS) 

Comunicação Oral 

A anomia, conceito inaugurado por Émile Durkheim no século XIX, se refere a um fenômeno que reflete a 

desintegração social e desesperança, incluindo os colapsos das normas e das lideranças políticas. relaciona-

se a um individualismo crescente pela desconfiança na sociedade em geral, assim como a uma crise de repre-

sentação política. Assim, partindo de uma análise psicossocial da anomia, buscou-se explorar como este fe-

nômeno se apresenta como um sinalizador da crise democrática brasileira aliada à desconfiança nas institui-

ções. o estudo também se propõe a investigar como tem se dado as relações sociais dentro desse cenário.  

para isso, foi utilizada uma escala de anomia com a qual foi feita uma análise fatorial exploratória para a divi-

são da escala de 32 itens em oito dimensões, cada uma delas com diferentes focos (colapso de normas, de-

sesperança, ilegitimidade do governo, impotência, falta de representação no governo e descrença no mes-

mo, egoísmo e desvalorização pessoal). todas as dimensões apresentaram uma boa confiabilidade interna. 

com essa escala, foi realizado um estudo com 225 participantes de 20 estados brasileiros, através de um 

questionário online disponibilizado de dezembro de 2016 a outubro de 2017. Os resultados indicaram altos 

índices de anomia nos fatores políticos e nos referentes ao convívio social. as instituições políticas desponta-

ram com baixos índices de confiança, enquanto a família despontou como mais confiável. Ficou clara, através 

das médias das dimensões políticas da anomia, a percepção que os brasileiros têm da ilegitimidade e da falta 

de representação política, assim como de um individualismo que tem se agravado no país como consequên-

cia do colapso das relações sociais. os resultados são úteis para avaliação do panorama nacional em diversas 

esferas e para a busca de soluções que apontem na direção de um país mais democrático, tendo como priori-

tários a participação política e a coesão social. 

 

CREPOP como Instrumento de Avaliação das Políticas Públicas e sua Importância para a População 

Vulnerabilizada 

Pablo Mateus dos Santos Jacinto (UFBA) 

     Mayrá Lobato Pequeno (CRP 11) 

Comunicação Oral 

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) é um órgão operacional do siste-

ma conselhos de psicologia, que tem como objetivo a formulação de referências para atuação profissional no 

campo das políticas públicas. Tem abrangência nacional e operacionalizado nos Conselhos Regionais de Psi-

cologia. Tais referências são resultado de pesquisas nacionais realizadas com psicólogas atuantes em diferen-

tes políticas públicas. Para tanto, lança-se mão de uma metodologia específica no intuito de visibilizar as prá-

ticas que têm sido executadas e, ao mesmo tempo, analisar de forma crítica a inserção da psicologia diante 

das demandas sociais. No processo de pesquisa, busca-se compreender como os profissionais avaliam as po-

líticas públicas nas quais se inserem, apontando principais dificuldades, conflitos éticos e propostas para su-

peração de impasses emergentes em cada contexto. Os resultados da pesquisa podem refletir na prática dos 

profissionais que se inserem nos campos trabalhados, na forma como os conselhos regionais de psicologia 

orientam a categoria e no modelo de gestão adotado nos serviços. Além das pesquisas para produção de re-

ferências, cada unidade local do CREPOP desenvolve ações de pesquisa e intervenção no contexto estadual. 

Neste trabalho evidencia-se o CREPOP enquanto ferramenta importante no processo de avaliação de políti-

cas públicas, ao passo em que convoca as(os) trabalhadoras(es) a debater e perceber seu contexto de traba-

lho para além da técnica profissional tecendo relações no contexto atual de desmonte das políticas públicas 
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e da importância de uma atuação pautada nos princípios dos direitos humanos e do bem comum. Este trabalho visa 

a dialogar acerca desta potencialidade do CREPOP, buscando articular novas propostas de atuação e novas visões 

acerca dessa ferramenta institucional. 

 

O Golpe no Golpe: O (Des)Investimento nas Políticas Públicas de Agricultura Familiar no Governo Temer 

Maria Laís dos Santos Leite (UFRN) 

     Jáder Ferreira Leite (UFRN) 

     Luziele Maria de Souza Tapajós (UFSC) 

     Suely Salgueiro Chacon (UFC) 

Comunicação Oral 

A instituição do Programa Fome Zero em 2003, e a definição do fortalecimento da agricultura familiar como uma 

estratégia, é considerado um marco nas iniciativas desenvolvidas em prol da agricultura familiar. Entre as Políticas 

Públicas de Agricultura Familiar- PPAF, destaca o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar – PNAE, que serão foco do presente trabalho. Estas políticas foram implantadas em mais 500 

municípios e representavam a demanda de R$ 2,2 bilhões anuais, destinados a compras de produtos das(os) agricul-

toras(es), gerando impacto sobre a produção e a renda das(os) mesmas(os). Após o golpe de 2016, as reduções orça-

mentárias nas PPAF foram frequentes, comprometendo a subsistência de famílias das(os) produtoras(es) e as insti-

tuições beneficiadas. Nesse sentido, objetivamos neste trabalho: a) apresentar os resultados de análise quantiquali-

tativa dos dados orçamentários do PAA e PNAE nos últimos cinco anos e b) analisar a produção discursiva de textos 

jornalísticos publicados sobre a questão. Quanto ao corte de recursos destacamos, com base em informações do 

MDS (2018), a dura redução orçamentária no setor: em 2014 foram investidos R$ 1.013.740.000 e em 2018 apenas 

R$ 167.973.500, revelando a diminuição de 83,43%. Neste sentido, e com base nos resultados encontrados no siste-

ma de busca do Google a partir dos assuntos - agricultura, agricultoras(es) familiares e Governo Temer - analisou-se 

28 reportagens de 21 diferentes veículos de comunicação, desde sites ligados aos órgãos de representação de agri-

cultoras(es) à grande mídia. Estes textos foram analisados a partir da perspectiva construcionista social e da aborda-

gem das práticas discursivas, entre os resultados, ressalta-se a utilização frequente dos vocábulos: corte, redução, 

diminuição, restrição, extinção, decadência, impacto e variações destes termos que demonstram a reação destes 

atores. 

 

O Perfil dos Estudantes de Psicologia a partir das Políticas Educacionais dos Governos do PT 

João Paulo Macedo (UFPI) 

Sara Teles Reis (UFPI) 

     Laís Leal da Silva Bezerra (UFPI) 

Mariana Marinho de Abreu (UFPI) 

Comunicação Oral 

Objetivamos com este estudo analisar o impacto das políticas de expansão do ensino superior no Brasil, no período 

dos governos do Partido dos Trabalhadores (2003-2016), no perfil dos estudantes de psicologia no Brasil. Dentre as 

políticas que permearam a expansão do ensino superior está o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), criado no 

Governo FHC, porém alterado no Governo Lula; o Programa Universidade para Todos (PROUNI), bem como o Progra-

ma de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) o qual objetivou a criação de novos campis e 

universidades federais em regiões não metropolitanas do país, com a ampliação do número de vagas e, sobretudo, 

com as políticas de inclusão estudantil. Diante disto, identificou-se nas bases de dados do Exame Nacional de Desem-

penho de Estudantes (ENADE), aqueles dos cursos de graduação em psicologia, que contaram com auxilios do FIES e/
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ou PROUNI, bem como aqueles que ingressaram em cursos do REUNI em Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES). Os dados do material obtido foram analisados com base na descrição de frequências realizada por meio do 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows versão 21 pelo teste Qui-quadrado (χ2) de 

independência e grau de significância 0,05 (p < 0,05). Identificou-se que o número de cursos de psicologia nas IFES 

mais que dobrou durante os Governos Lula – Dilma com a vigência dos programas expansão fase i (2003-2007) e reu-

ni (2007-2014) interiorizando assim, a rede pública de ensino superior no país. Ademais, sobre o impacto no perfil 

dos estudantes observamos mudanças, sobretudo, nos aspectos socioeconômicos e quanto a etnia dos acadêmicos 

de psicologia, indicando para um perfil menos elitizando. Entende-se que este estudo pode contribuir para o apro-

fundamento da discussão do tema, sobretudo, sobre as nuances e os desdobramentos e possível mudança do perfil 

socioeconômicos dos estudantes de psicologia no Brasil. 
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GT 18 | Psicologia Política, Políticas Públicas e Saúde em Tempos de Retrocessos 

 

Eixo Temático 3 

Estado e Relações de Dominação: Políticas Públicas, Reformas Sociais e Direitos Democráticos 

 

Coordenadores(as) 

Frederico Viana Machado (UFRGS) 

Túlio Batista Franco (UFF)  

 

Este GT tem como objetivo reunir trabalhos que discutam políticas públicas de saúde, considerando 

o contexto político e social, seus conflitos, desafios e potencialidades, de forma posicionada frente 

aos acontecimentos nacionais e internacionais que marcam nosso tempo. Nos interessam estudos 

acadêmicos, reflexões sobre práticas profissionais e relatos militantes comprometidos com a radica-

lização dos princípios democráticos e que considerem a saúde como um conceito amplo, atravessa-

do por seus determinantes sociais e pelo contexto político. Estes trabalhos podem enfocar políticas 

públicas, movimentos sociais e outros recortes preocupados com a coletividade que nos ajudem a 

pensar sobre as diferentes frentes de lutas que formam os cenários políticos da democracia brasilei-

ra. Serão também muito bem vindos os trabalhos que façam a reflexão sobre os efeitos dessas inte-

rações socioestatais para a democracia tanto no Brasil quanto em outros países. O GT abre para a 

discussão da psicologia política no cenário atual, como recurso analítico e de ação política, como 

ação cultural para a liberdade, que busca somar a um processo de ruptura capitalística, seja nas su-

as representações macroestruturais ou na microfísica do sistema produtivo cotidiano.  
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(Des)Caminhos para o Apoio Institucional... 

Janaína Liberali (UFRGS) 

Comunicação Oral 

O apoio institucional se insere no sus como método para democratizar as relações institucionais ativando 

espaços de cogestão, atuando no “encontro” e na atenção a aspectos subjetivos das dinâmicas interacionais, 

no estímulo à autonomia e transformações nas organizações e nas práticas de saúde, envolvendo questões 

determinantes para a micropolítica do cotidiano dos serviços e dos espaços de gestão. Os apoiadores atuam 

aumentando a capilaridade institucional, são agentes estratégicos que se localizam entre os diferentes pon-

tos da rede, ampliando a motivação, o vínculo e o engajamento dos profissionais com o trabalho. Este perfil 

de atuação deve ser orientado de forma interdisciplinar, pois articula diferentes categorias profissionais e 

busca compor frentes de solução de problemas que transcendem os núcleos e demandam saberes multipro-

fissionais. Embora tenhamos um número expressivo de apoiadores institucionais em atividade, a noção de 

apoio aparece muitas vezes de forma pouco contextualizada e banalizada o que não contribui para que estes 

aspectos sejam definidores da atuação desses profissionais que pode se constituir como dispositivo de con-

trole das equipes e serviços, numa ação oposta ao que conceitual e metodologicamente se propõe. Outro 

desafio é romper com uma lógica procedimentalista e burocrática que não raro caracteriza as práticas de 

gestão e de atenção à saúde. Argumentaremos que os desinvestimentos em práticas de apoio (institucional e 

matricial), que temos identificado em algumas cidades brasileiras, são prejudiciais pois diminuem as possibili-

dades de novos arranjos e contratos capazes de ampliar e qualificar a saúde ofertada pelas equipes e organi-

zações. Apontamos, ainda, que o desinvestimento em apoio é consoante com as novas políticas de saúde, 

centradas no produtivismo contábil e no reforço a uma perspectiva biomédica, e serão corroboradas pela 

austeridade que vem prejudicando seriamente as políticas de saúde como um todo, que já eram subfinancia-

das e agora correm o risco de simplesmente deixarem de existir. 

 

A Precarização Social do Trabalho das Psicólogas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Natal/RN 

Andréia Garcia dos Santos (UFRN) 

     Juliano Beck Scott (UFRN) 

     Elvira Santos (UFRN) 

     Isabele Nascimento (UFRN) 

     Isabel Fernandes de Oliveira (UFRN) 

Comunicação Oral 

O Conselho Federal de Psicologia (CFP), em parceria com o Instituto Ethos, identificou que as/os psicólogas/

os brasileiras atuam em áreas diversas, sendo que 45% na política de saúde – essa predominância da área 

pode ser justificada pelo grande número de profissionais atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS), em tor-

no de 40.000 psicólogas/os. Diante dessa presença significativa da psicologia na saúde, não podemos deixar 

de investigar as condições concretas de trabalho oferecidas as/os trabalhadoras/es nessa política. Para tanto, 

utilizaremos o conceito de precarização social do trabalho e um dos indicadores elaborados por Druck 

(2013), o qual se ocupa das condições e da organização do trabalho. Objetivou-se analisar a organização e as 

condições de trabalho das psicólogas inseridas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Natal/RN. Este estu-

do segue os preceitos da teoria social marxiana e faz parte de um programa de cooperação acadêmica 

(PROCAD), e se refere aos dados produzidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

quanto à atuação das psicólogas em UBS. Para isso, foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas 

com quatro profissionais de diferentes UBS de Natal/RN. Todos os preceitos éticos foram seguidos e a cate-
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gorização ocorreu a partir da análise dos conteúdos das entrevistas no que se refere aos indicadores de precarização 

social do trabalho, mais especificamente no que trata da organização e das condições de trabalho degradantes ofe-

recidas aos trabalhadores. Os resultados encontrados indicam a presença de uma polivalência e intensificação do 

trabalho aliada a metas inalcançáveis e autonomia controlada, além de multiexposição a agentes ergonômicos e or-

ganizacionais aviltantes. Evidenciamos a presença de fatores organizacionais desencadeantes de adoecimento físico, 

esgotamento mental e exaustão nas psicólogas. Para além disso, as condições apresentadas também nos chegam 

como denúncia da realidade laboral enfrentada pela categoria, desvelando a violência estrutural e a fragilização dos 

direitos sociais do trabalho. 

 

A Rede Municipal de Saúde de Santa Maria/RS: do Incêndio da Boate Kiss até 2018 

Ana Caroline de Lima Silva Ferreira (UFRN) 

     Catheline Rubim Brandolt (UFSM) 

     Juliana da Rosa Marinho (UFSM) 

     Elvira Gomes dos Santos (UFRN) 

     Isabele Batista do Nascimento (UFRN) 

     Andréia Garcia dos Santos (UFRN) 

     Samara Silva dos Santos (UFSM) 

     Isabel Maria Farias Fernandes de Oliveira (UFRN) 

Comunicação Oral 

Este trabalho faz parte do Programa de Cooperação Acadêmica (PROCAD/Edital nº071/2013), sendo uma parceria 

entre os programas de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Universidade Federal de Brasília (UNB), financiado pela Coordena-

ção de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Código de Financiamento 001, busca estabelecer uma rede de pesquisa 

com foco na atuação do psicólogo no campo das políticas públicas. O recorte para este evento propõe apresentar 

resultados parciais da pesquisa “Concepções de psicólogos sobre a rede municipal de saúde mental a partir do incên-

dio da Boate Kiss”. O objetivo é analisar o percurso organizativo das ações de cuidado em resposta ao incêndio da 

Boate Kiss. O aporte teórico remete-se a teoria e método marxistas. Trata-se de uma pesquisa documental, com a 

coleta de dados realizada através do acesso a atas, dossiês e relatórios que fazem parte do acervo da gestão estadual 

de saúde do Rio Grande do Sul. Os documentos acessados se referem aos aspectos administrativos e estratégicos do 

cuidado em saúde de vítimas e pessoas envolvidas direta ou indiretamente no incêndio, e são datados de janeiro de 

2013 até janeiro de 2018. Após o incêndio na madrugada de 27/01/2013 em Santa Maria/RS, estabeleceu-se uma 

rede de cuidado emergencial. Nessa fase, os três entes federados firmaram um termo de compromisso com o objeti-

vo de organizar o atendimento e acompanhamento dos envolvidos, baseando-se no acesso aos serviços disponíveis 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com duração inicial de cinco anos, tal termo reforçava a necessidade de um cui-

dado longitudinal. Entretanto, atualmente, poucas estratégias relacionadas a este cuidado ainda são observadas no 

município. Diante disso, concluímos que os cortes suscitados pela PEC 55 já refletem um desinvestimento na máqui-

na pública como pode-se notar no caso Kiss. 
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Ações Afirmativas e sua Prática 

Denise Oliveira Gama (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Em 15 anos de cotas e ação afirmativa, quem é o negro no espaço acadêmico? O presente estudo visa conhecer co-

mo as ações afirmativas mudou o perfil da universidade. A realidade do negros em universidades públicas , estão em 

xeque constantemente devido ao lugar do corpo negro. Ou esse corpo é força de trabalho - mão de obra - ou não é 

visível no que se refere a intelectualidade. Isolamento social, constrangimento por parte dos docentes , estranheza 

entre discentes , são alguns dos inúmeros desafios do negro nesse espaço. Que não foi pensando para ele. Desde das 

literatura obrigatória e complementar , que não privilegia autores negros, a falta de identidade e referências no meio 

acadêmico, tornam a pesquisa acadêmica agressora . Por motivos históricos , social de um sistema racista , torna se 

urgente pensarmos em modo de tornar a permanência do negro na universidade. Séculos de exclusão e isolamento 

social, tem tirado os negros do campo acadêmico na nossa sociedade. 

 

Entre Sufocamentos e Alguns Possíveis: A Violência Urbana no Cotidiano de Profissionais de Políticas Públicas 

Luis Fernando de Souza Benicio (UFC) 

     João Paulo Pereira Barros (UFC) 

     Dagualberto Barboza da Silva (UFC) 

Comunicação Oral 

O objetivo deste estudo é problematizar implicações da intensificação da violência letal no cotidiano de profissionais 

de políticas públicas que atuam em uma das regiões com maiores taxas de homicídios em Fortaleza, cidade que 

apresenta o maior índice de homicídio na adolescência entre as capitais brasileiras. Trata-se de um desdobramento 

de uma pesquisa-intervenção, à luz do método da cartografia, que visou analisar práticas institucionais produzidas 

no cotidiano de trabalhadores sociais em torno da problemática dos homicídios de adolescentes e jovens na capital 

do Ceará. Os dados da pesquisa-intervenção analisados neste estudo foram produzidos por observações, conversas 

no cotidiano, entrevistas com sete trabalhadores da estratégia de saúde da família e por dois grupos de discussões 

com profissionais da rede de saúde e socioassistencial que atuam naquela região, almejando a potencialização de 

espaços coletivos e intersetoriais, envolvendo profissionais da estratégia saúde da família, voltados à problematiza-

ção da questão dos homicídios de jovens e das práticas institucionais para seu enfrentamento. As lentes teóricas uti-

lizadas foram oriundas de diálogos da psicologia social com os estudos de Foucault, Deleuze, Guattari, Agamben, 

Mbembe, e produções afins sobre violência e juventude. A seção de resultados e discussão destacará: 1) desafios de 

profissionais da saúde da família e da rede socioassistencial de tomar a violência como objeto de ação-reflexão-ação 

que demanda ações intersetoriais e territorializadas; 2) a violência como produtora de agravos à condição de saúde 

de moradores  e trabalhadores sociais, fortalecendo barreiras no acesso das juventudes mais vulnerabilizadas e es-

tigmatizadas aos serviços existentes; 3) a experiência do grupo de discussão intersetorial na barra do Ceará como 

estratégia de coletivização da problemática dos homicídios, a partir de um paradigma ético-estético-político que to-

ma os processos grupais como dispositivos de problematização, desindividualização e experimentação. 
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Experiências em Cogestão, Horizontalidade e Afetação na Tutoria de Núcleo da Psicologia em Residências 

Multiprofissionais 

Alanna Figueiroa Valentim (UPE) 

     Luisa Macedo Cavalcante (SES) 

     Jorge Luiz da Silva (UPE) 

     Katarina de Lima Fernandes (UPE) 

     Talita Rodrigues da Silva (UPE) 

     Breno Lincoln P. de S. Diniz (UPE) 

     Vanessa Pereira da Rocha (UPE) 

     Clara Daena Ribeiro dos Santos (UPE) 

Relato de Experiência 

As residências multiprofissionais em saúde foram criadas com o objetivo de realizar qualificação profissional, basea-

da na educação permanente em saúde, voltada para a realidade do SUS. Além dos/as residentes, contam com os 

segmentos de coordenação, tutoria e preceptoria, que compartilham a função de construir uma formação com foco 

na práxis. Considerando o impacto deste tipo de formação em uma psicologia histórico-crítica, uma tutoria baseada 

em afetações de sujeitos implicados se faz necessária para contribuir com mudanças em contextos fragilizados pelo 

sucateamento das políticas públicas nos mais diversos setores, em tempos de política de austeridade. Ainda que haja 

o financiamento de bolsas para os residentes, não existe remuneração regulamentada para os demais segmentos, o 

que torna o trabalho para a residência precarizado, baseado em questões ideológicas e de militância pelo SUS. Este 

relato visa problematizar os desafios de uma tutoria realizada neste contexto, através do compartilhamento da expe-

riência de tutoras e residentes de programas multiprofissionais integrados em saúde da família e saúde mental. O 

objetivo de colocar a tutoria como espaço compartilhado surge da necessidade de contextualizar a precarização do 

vínculo, e também realizar um trabalho de fortalecimento das residências. Desta forma, esta tutoria é feita por 

egressas de programas de residência juntamente com os residentes, que exercem práticas de cogestão e horizontali-

dade na organização e funcionamento do espaço, que ocorre quinzenalmente, com foco no compartilhamento de 

vivências, discussões de casos, gestão de trabalho, colaboração em pesquisa, entre outros. Como resultado temos 

um processo de acolhimento, reflexividade e educação permanente, que busca a melhoria do programa e do SUS, 

assim como do avanço nos processos de trabalho, a partir das discussões realizadas e apoio mútuo. Como principal 

desafio temos a institucionalização das residências em saúde, e com isso a efetivação de uma tutoria que continue 

sendo compartilhada, mas não precarizada. 

 

O PRMSF como Mecanismo de Reorientação da Formação em Psicologia para Atuação na ABS 

Hédina Rodrigues de Sousa (UFPI) 

     Érika Greyce Diniz Sousa (UFPI) 

     Vanessa Rodrigues da Silva (UFPI) 

Comunicação Oral 

O campo de saberes e práticas da psicologia na ABS ainda é fruto de dúvidas até mesmo dos próprios psicólogos que, 

em suma provêm de formações voltadas eminentemente para o exercício da Psicologia Clínica. O diálogo da forma-

ção pautada também pelos estudos da área da Saúde Coletiva faz-se necessário para a adequação de uma atuação 

profissional pautada no viés comunitário e condizente com a realidade de vida dos sujeitos. Com o presente trabalho 

busca-se trazer a tona reflexões e apontamentos para o trabalho do Psicólogo nesse contexto. Sendo o mesmo fruto 

da experiência como R1 como Psicóloga Residente em Saúde da Família/Atenção Básica na UFPI. Estou vinculada a 

duas equipes ESF, sendo uma considerada de referência e outra como equipe de apoio. As duas equipes tem respon-

sabilidade sanitária sobre o mesmo distrito sanitário e funcionam em um mesmo prédio, mudando apenas as micro-
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áreas, que são divididas em um total de 10 para cada módulo. A minha inserção no campo ocorreu a partir do dia 12 

de março de 2018 e está em processo ate a presente data. A inserção da Psicologia no contexto da ABS é relativa-

mente recente se comparada a outras profissões da área da saúde, oficialmente há 10 anos por meio da portaria  nº 

154/2008 que regulamenta a criação dos NASFS. Desta forma o PRMSF pode ser considerado um importante eixo 

formador de reorientação de atuação de Psicólogos e Psicólogas para atuar nesse campo. Tal experiência além de 

permitir o trabalho de promoção de saúde no território nos proporciona a experiência do trabalho com esse público 

específico que a literatura aponta ser marginalizado no enfoque da ABS. E ainda diz sobre a importância da constru-

ção de projetos de intervenção consonantes com o contexto dos determinantes de saúde presentes nas comunida-

des. 

 

 

Políticas de Atendimento a Migrantes e Refugiados no Brasil e as Contribuições da Psicologia 

Suzana Almeida Araújo (UFMG) 

     Marcela de Andrade Gomes (UFSC) 

     Marco Aurélio Máximo Prado (UFMG) 

Comunicação Oral 

Em diferentes regiões do mundo vê-se a intensificação de conflitos geopolíticos, com deslocamentos constantes de 

grandes contingentes populacionais, caracterizados como refúgio ou migrações, motivados por crises humanitárias. 

Contamos com políticas regulatórias internacionais que organizam os processos adotados mediante os deslocamen-

tos de pessoas entre países em busca de asilo e orientam estratégias de atendimento. No Brasil, tem-se as Leis 

9.474/1997, do refúgio, e 13.445/2017, da migração, e como órgãos envolvidos na proteção e acolhimento, o AC-

NUR e o Conare. Na rede pública de atendimento foi criado o CRAI, que oferece atendimento especializado a imi-

grantes e prevê apoio psicológico. Observa-se, ainda, a proliferação de iniciativas por parte da sociedade civil e ONGs 

que prestam assistência humanitária. Nesse contexto é crescente a participação da psicologia, que se insere princi-

palmente sob a demanda de alívio do sofrimento, tônica que vai delinear suas práticas. A proposta deste trabalho é 

apresentar as políticas em curso para atendimento a refugiados e migrantes no brasil e discutir as contribuições da 

psicologia no contexto da ajuda humanitária, tomando-se por base ações desenvolvidas em Florianópolis/SC e uma 

revisão bibliográfica em periódicos de artigos que apontam possíveis modos de intervenção psi nesse campo. Tradici-

onalmente a psicologia pauta a análise do sofrimento mobilizado ante a crise a partir da ótica da saúde mental e da 

psicopatologia, com um viés para detecção e tratamento de transtornos psíquicos. Mas, é preciso ampliar esse esco-

po para compreensão da multidimensionalidade da crise e da heterogeneidade das experiências, visto que se trata 

tanto de uma condição de saúde como uma questão política e cultural. Os modos de análise do sofrimento irão esta-

belecer os contornos das políticas e ações de intervenção para lidar com refugiados e migrantes, servindo tanto às 

instituições que atuam com essa população como ao manejo político de reconhecimento destes sujeitos de modo a 

negociar direitos. 

 

Relação entre Psicologia, Políticas Públicas e Sistema Único de Saúde na Atual Conjuntura do Brasil 

Itana Ferreira dos Santos Silva (UNP) 

Comunicação Oral 

A pesquisa apresenta, de forma sucinta, a contextualização histórica das políticas públicas, sus e práticas psicológicas 

no brasil, tendo em vista como essa base reflete diretamente na atual conjuntura política, econômica e social em 

que o país está vivendo. Objetiva compreender a relação das políticas públicas da psicologia com o Sistema Único de 

Saúde – SUS e a chamada “formação liberal” do psicólogo. Metodologicamente, a pesquisa pautou-se em uma revi-
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são bibliográfica. O artigo se baseia em autores de referência das políticas públicas, SUS, como Neto (2001) e Gonçal-

ves (2010). Pautamo-nos, também, no material do Conselho Federal de Psicologia e pesquisas que tratam desta te-

mática visando compreender conceitos como capitalismo, políticas públicas, sus e as consequências da formação 

histórica do profissional da psicologia e de sua atuação nas políticas públicas e saúde pública. Como resultado, a pes-

quisa mostra o quanto o sistema capitalista influenciou – e influencia – na psicologia e na prática do psicólogo frente 

aos desmontes de direitos. Conclui-se, portanto, que a ação dos psicólogos, nos dias atuais, apesar de ter rompido 

com paradigmas passados, não estão emancipadas de certa manutenção do modo de produção capitalista e da base 

do liberalismo. E isso dificulta a ação política da classe psicóloga, afim de busca nas melhorias das políticas públicas e 

do SUS no Brasil. Palavras chave: políticas públicas. Sistema único de saúde. Psicologia.  

 

 

Resistência em Tempos de Retrocesso: Atuação da Comissão de Saúde do CRP 11 

Mayrá Lobato Pequeno (CRP 11) 

     Marcossuel Gomes Acioles (CRP 11) 

Relato de Experiência 

O Conselho Regional de Psicologia da 11ª da Região - Ceará (CRP 11) possui diversas comissões de atuação política 

entre estas a comissão de saúde. No contexto atual de intensos retrocessos no âmbito das políticas de saúde a atua-

ção da comissão se torna de extrema relevância para resistência e intervenção política. As ações têm se desdobrado 

em algumas frentes: controle social, com participação no Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza, no Conselho 

Estadual de Políticas sobre Drogas e na Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Estadual de Saúde; rea-

lização de fiscalização de comunidades terapêuticas em parceria com movimentos sociais, conselhos profissionais e 

conselhos de direitos; ações de regulamentação profissional, no caso construção de resolução acerca das condições 

e tempo de atendimento nos serviços ambulatoriais do SUS e planos de saúde; eventos e campanhas em alusão aos 

direitos humanos e à construção do SUS; luta pela efetivação da rede de saúde mental do estado através da partici-

pação e acompanhamento de diversas ações como o TAC para melhoria da rede e realização de concurso público 

para a rede de saúde mental de Fortaleza e outras ações de cunho político. Percebemos que a ampliação da partici-

pação das psicólogas e psicólogos nas atividades da comissão como um desafio contudo os esforços têm se mostra-

do efetivos em termos de diversas pequenas conquistas neste contexto tão desfavorável. A resistência realizada pelo 

CRP 11 em conjunto com movimentos sociais e outras instituições é voz contra a mercantilização da saúde e a retira-

da de direitos. A luta pelo direito à saúde é permanente! 

 

Resistências no SUS: Ambulatório de Saúde Mental e a RAPS 

Laylan Batista Lopes da Silva (UFRJ) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho é proposto a partir das experiências da autora referente ao cumprimento da carga horária de 

estágio em um Ambulatório de Saúde Mental localizado no município do Rio de Janeiro no ano de 2018. O referido 

ambulatório pertence a Área de Planejamento AP 3.1 que engloba uma grande área da zona norte da cidade, incluin-

do neste território inúmeras favelas e áreas de vulnerabilidade social como o Complexo do Alemão e a Maré. Essa 

experiência coloca em discussão a análise da (não) relação entre o dispositivo ambulatorial e a Rede de Atenção Psi-

cossocial (RAPS), que se dá pela não inclusão do dispositivo na rede, o que limita recursos financeiros ao ambulató-

rio. Pensar o ambulatório à partir de suas práticas de acolhimento e cuidados oferecidos à saúde mental dentro de 

uma lógica institucional que afeta o serviço ofertado, a dinâmica do cuidado e o próprio trabalhador se trata, tam-

bém, de pensar como tem sido posto em prática as políticas públicas de saúde do SUS na cidade e seus percalços. 
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Essa investigação se dá com base nos princípios da Análise Institucional, como a concepção ampliada de instituição 

enquanto conjunto de discursos e práticas que configuram formas de ser e estar de determinado grupo. Verifica-se a 

consolidação de um ambulatório de saúde mental “modelo” na cidade aos olhos da gestão, cujo modo de funciona-

mento burocratizado e preocupado com o número de atendimentos, carrega consigo a insatisfação dos trabalhado-

res com o modelo burocrático que valoriza a quantidade de atendimento em detrimento da qualidade destes. Tal 

questão diz respeito não somente a formas de trabalho, mas principalmente à atenção em saúde dos usuários do 

serviço como também do trabalhador. Crendo no ambulatório como dispositivo potente na rede de cuidados torna-

se fundamental analisar e discutir as formas de resistência politicamente empreendidas neste espaço. 
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GT 19 | Psicologia, Privação de Liberdade e Modos de Resistência 

 

Eixo Temático 3 

Estado e Relações de Dominação: Políticas Públicas, Reformas Sociais e Direitos Democráticos 

 

Coordenadores(as) 

Ilana Lemos de Paiva (UFRN) 

Nelson Gomes de Sant’ana e Silva Junior (UFPB) 

Ana Vladia Holanda Cruz (UNIFANOR WYDEN)  

 

O objetivo deste GT é debater, de modo transdisciplinar, as múltiplas possibilidades de contribuição 

da Psicologia e de outros saberes frente a processos e instituições de privação de liberdade. O GT 

configura-se como um campo de diálogos de enfrentamento a processos antidemocráticos, como a 

criminalização da pobreza, a gestão penal da miséria, a seletividade penal e o encarceramento em 

massa. Trata-se de um espaço de pensamento crítico acerca do Estado e suas relações de domina-

ção, sobretudo no tocante à privação de liberdade e seus laços umbilicais com a produção de sofri-

mento, mortificação existencial e violação de direitos humanos. Espera-se receber trabalhos que 

possibilitem o diálogo sobre temas como política criminal, sistema penitenciário, processos de prisi-

onização, sistema socioeducativo, medidas socioeducativas em meio fechado, medidas de seguran-

ça, internação em HCTPs, além de pesquisas ou relatos de experiência que problematizem as práti-

cas de privação de liberdade e seus impactos no campo social e na subjetividade.  
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"Mulher de Bandido": Algumas Considerações a Respeito dos Paradoxos da Submissão 

Sabrina Daiana Cúnico (FEEVALE) 

     Adolfo Pizzinato (UFRGS) 

     Angelo Brandelli Costa (PUC/RS) 

Comunicação Oral 

Este trabalho tem por objetivo discutir qual o modelo de família que é produzido nos discursos e práticas de 

mulheres que têm relações afetivas ou sexuais com homens que estão em situação de prisão, a partir de uma 

análise do feminismo interseccional e do estudo do biopoder. A partir de observações participantes de mu-

lheres que visitam seus familiares e do deslocamento das questões de gênero, raça e classe para um primeiro 

plano de análise, foi possível identificar que o modelo de família produzido ainda é sustentado pelo modelo 

hegemônico tradicional, que entende a família nuclear como a representação do sucesso e solidez familiar. 

Ainda que a reprodução deste modelo possa ser vista como a manutenção de relações familiares estereoti-

padas, que situam as mulheres em posição de subalternidade, é preciso considerar que – paradoxalmente – 

manter um relacionamento com um homem que está encarcerado pode ser empoderador para muitas mu-

lheres. Isto porque, assumem para si a autonomia e o poder sobre a manutenção ou não da relação e da visi-

tação, posicionando este homem em um lugar de dependência. Ademais, considerando que a grande maioria 

dessas mulheres são negras, provenientes de grupos populares e assumem sozinhas a manutenção da casa e 

cuidado com os filhos, conjecturamos que se reconhecer e ser reconhecida como mulher de bandido pode 

trazer ganhos simbólicos para essas mulheres. Essa situação demonstra não só as poucas possibilidades legi-

timadas socialmente de empoderamento feminino, como contesta o fato de que a prisão é somente um lu-

gar à margem da sociedade. Ele é a sociedade reproduzida em seu espaço, com toda a sua contradição, com-

portamentos estereotipados e busca por ideais familiares socialmente validados. 

 

Alas LGBT no Sistema Prisional Paraibano: Análise à Luz da Criminologia Crítica 

Mairana Rodrigues Medeiros (UFPB) 

     Nara Fernandes Lúcio (LAPSUS/UFPB) 

     Renata Monteiro Garcia (UFPB) 

Comunicação Oral 

A dominação masculina, as formas de discriminação e a violência assentam cotidianamente o público LGBT 

como vítima dessas relações de poder, a qual repercute com mais intensidade nas prisões. Este público 

quando encarcerado sofre tanto pelos estigmas da prisão e suas sistemáticas violações de direitos humanos, 

quanto pela LGBTfobia. O sistema prisional impõe uma adequação ao binarismo normativo, encaminhando à 

prisão masculina ou feminina de acordo com o órgão genital, realizando uma catalogação biológica dos sujei-

tos. Nesse contexto, as alas LGBTS foram criadas no sistema carcerário paraibano, em 2013, após denúncias 

de entidades de proteção aos direitos humanos das violências sofridas por homossexuais e mulheres Trans 

encarceradas no presídio masculino e com objetivo de preservar este público das formas degradantes ora 

denunciadas. Este estudo teve como objetivo analisar, a partir da perspectiva da criminologia crítica, o con-

texto de implementação dessas alas, as condições de encarceramento e as vivências da população que ocupa 

as alas LGBT. Para tanto, realizou-se revisão bibliográfica, utilizando livros, artigos, teses e dissertações, legis-

lação e relatórios institucionais, bem como, material midiático, escrito e televisivo. A coleta demonstrou a 

invisibilização do tema, haja vista o escasso material encontrado. Por outra banda, os achados evidenciaram 

que as prerrogativas previstas, visando garantir a dignidade das pessoas LGBTS encarceradas, em regra, não 

são cumpridas. Ao serem encarcerados em prisões masculinas, de acordo com a identidade genital, são pri-
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vados os cuidados com cabelos, as roupas, o uso de hormônios, as relações afetivas, privações que atingem direta-

mente a identidade de gênero, os cuidados em saúde e a dignidade humana. Ante o exposto, questiona-se a declara-

da função de proteção e garantia de direitos dos sujeitos LGBTS presos, face a função oculta de estabelecer mais um 

mecanismo de controle sobre esses corpos que não só subvertem a norma penal, mas também o binarismo normati-

vo masculino/feminino 

 

Da Repressão ao Trabalho: Criminalização da Pobreza e Ética do Trabalho nas Classes Populares Brasileiras 

Gustavo de Aguiar Campos (UFG) 

     Tania Ludmila Dias Tosta (UFG) 

Comunicação Oral 

Esse estudo parte de algumas premissas julgadas necessárias ao entendimento do objeto pesquisado. Considera-se 

que o processo de criminalização da pobreza vivido no Brasil se construiu social e historicamente desde o período 

escravagista colonial até a exploração capitalista. Baseia-se também na premissa de que as diferentes facetas do es-

tado penal não objetivam a justiça ou a seguridade social, mas a produção e reprodução do modo de produção vi-

gente, perpetuando as desigualdades e opressões. A partir disso, com esse trabalho procuramos investigar como a 

repressão e o aprisionamento influem nas relações de trabalho, especialmente no que tange a ética do trabalho en-

tre as classes populares brasileiras. Com os referenciais teóricos do marxismo, da criminologia crítica e da sociologia 

do trabalho foi realizada uma revisão da literatura sobre ética do trabalho no Brasil e controle social. A partir da lei-

tura de artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e livros científicos encontra-se como resultado que 

esses processos se sobrepõem na construção das subjetividades brasileiras. É a partir da lógica de um trabalho digno 

que os trabalhadores mais pauperizados ganham sua dignidade. Isso parte de um esforço no distanciamento dos 

trabalhos considerados indignos, em última medida, ser considerado criminoso ou vadio. A tentativa de se dignificar 

pelo trabalho justo parece ser, no cerne, uma tentativa de se distanciar da bandidagem não só moralmente, mas em 

principal medida, pela lógica repressiva e prisional que estrutura o trato com aquilo que é socialmente visto como 

crime. Conclui-se que no capitalismo um certo tipo de trabalhador é necessário para a reprodução desse sistema. 

Qualquer possibilidade de sobrevivência fora das engrenagens de tal modo de produção são expropriadas e, nisso, o 

estado se estrutura em uma lógica dupla de repressão e moralização ideológica. 

 

Da Teoria à Práxis Crítica? (Im)Possibilidades da Psicologia no Contexto das Medidas Socioeducativas 

Larissa de Carvalho Lopes (UFG) 

     Juliana Ramos Caiado (PUC GOIÁS) 

Comunicação Oral 

O presente estudo discute a prática da psicologia com sujeitos sob privação de liberdade, questionando-se a possibi-

lidade de ancoragem de um projeto de emancipação no contexto das políticas públicas para álcool e outras drogas, 

especificamente em grupos terapêuticos organizados em corolário à medidas socioeducativas. O objetivo delineado 

corresponde à análise crítica do papel da psicologia ante crianças e adolescentes dependentes químicos e autores de 

infração, tensionando o contexto sócio-político de sua atuação. Buscando a compreensão e problematização dos 

processos de exclusão e opressão do estado, em particular a psicologia como seu representante, ancora-se no mate-

rialismo histórico-dialético e na criminologia crítica. Efetivou-se uma pesquisa de campo em um CAPSI-AD de Goiâ-

nia, com caráter qualitativo. Dados em grupos de 03 a 05 usuários, os atendimentos eram realizados sob o imperati-

vo do aparato policial nas imediações e com exigência de contenção física. As intervenções compreendiam técnicas 

grupais, jogos e rodas de conversa. Em caráter de análise crítica, concebe-se que o conteúdo trabalhado possuía cu-

nho majoritariamente moralizante, de controle e conformismo. Constata-se dissociação teoria-prática, haja vista reu-
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niões dotadas de menções à desigualdade social, entretanto com atuação predominantemente pautada em subjeti-

vismos e saídas individualizantes. Aproxima-se da discussão de uma psicologia voltada à ‘questão social’, contradito-

riamente comprometida com a manutenção da autocracia burguesa no Brasil em seus anseios por um estado mais 

policial e penitenciário. Não obstante, destaca-se momentos nos quais os adolescentes expressaram reconhecimen-

to da própria desumanização. Tanto mais a prática se vinculava ao reconhecimento da luta de classes, maior a voz 

ativa dos usuários e sua potência de ação. Dessarte, aponta-se enquanto reflexão que a psicologia no contexto do 

estado democrático de direito penal expressa suas contradições e, ainda, a possibilidade de emancipação política só 

se efetiva frente a prática de uma psicologia política crítica, subvertendo projetos ideológicos burgueses. 

 

Dupla Condenação: Prisão e Abandono de Mulheres Presas 

Letícia Matos Viana (UFPB) 

     Mylena Alves Trajano (UFPB) 

     Swyenne Firmino Tavares (UFPB) 

     Nelson Gomes Sant’ana e Silva Junior (UFPB) 

     Rebecka Wanderley Tannuss (UFPB) 

Comunicação Oral 

As mulheres encarceradas se encontram em uma posição de maior vulnerabilidade, dentre outras coisas, face ao 

baixo número de visitas e da pouca participação familiar no processo de ressocialização. Junto à atuação do sistema 

prisional, agem sobre as mulheres presas o esquecimento e o abandono, refletidos no vazio das filas para visita e 

justificados pelas relações de gênero presentes na sociedade. Desse modo, o objetivo deste trabalho é analisar o 

abandono de mulheres presas por parte do estado, da família e da sociedade, tomando como referência uma experi-

ência extensionista junto ao sistema prisional da capital paraibana. Vale salientar que o presente trabalho teve como 

método de construção a participação em um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o qual 

tem como objetivo a acolhida, a orientação e a promoção da educação em direitos humanos junto às familiares das 

presas. Nesse sentido, ao longo de 2018, foram realizadas atividades quinzenais ao presídio feminino de João Pessoa, 

na Paraíba, no qual se pôde dialogar diretamente com as pessoas que estavam nas filas para a visita à pessoa presa. 

A partir disso, foi possível perceber o baixo número de visitantes na penitenciária feminina, o que reitera as disposi-

ções presentes na literatura científica segundo a qual o abandono da mulher presa consiste em traço estrutural do 

sistema prisional brasileiro. Diante de tal situação, conclui-se que o descaso em que se encontram as apenadas é 

fruto de uma relação de gênero que oprime as mulheres e de uma sociedade patriarcal construída ao longo da histó-

ria. Consequentemente, há uma dupla condenação às mulheres, visto que a sanção penal concorre com o abandono 

e a indiferença social, dificultando a vida dentro da prisão e a reintegração das apenadas fora do cárcere. 

 

Entre os Conflitos e as Leis na Convivência de Adolescentes em Privação de Liberdade 

Flávia de Abreu Lisboa (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Este trabalho surge da dissertação de mestrado em psicologia na UFRJ, defendida em 2018, tendo como dispositivo 

de análise as relações de conflito com as leis, consistindo no estudo das regras de convivência dos adolescentes em 

privação de liberdade na capital do Rio de Janeiro. A medida socioeducativa é uma resposta ao ato infracional, des-

cumprimento das normativas jurídicas, e esses adolescentes passam a categorização de ‘em conflito com a lei’. En-

tretanto, os mesmos criam estatutos próprios, atuando como cumpridores, executores e fiscalizadores. Suas leis di-

ferem-se dos códigos jurídicos ou dos regimentos das unidades; a maioria conhece e cobra rigidamente respeito às 

mesmas, com sanções aos que transgridem. Pergunta-se, quem está em que tipo de conflito com que lei? Analisa-se 
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esses estatutos transversalizados com as políticas brasileiras e suas racionalidades: demanda por ordem, em nome 

da defesa social, pautada pelo racismo, que delineia uma política de extermínio do jovem-negro-ameaça-em-conflito

-com-a-lei, que torna-se “inimigo do estado”. A provocação está na representação que a lei do estado imprime em 

suas vidas. Que tipo de convivência o estado tem mantido com essa juventude cotidianamente? Trazendo o conceito 

de estado de exceção, afirma-se que, também e principalmente, o estado está em conflito com as próprias leis, atu-

ando pela via da violência e da violação de direitos, para controle desse jovem, tido como inimigo, problema social. 

Por conseguinte, o estado torna-se ameaça para suas vidas, representado como inimigo, de forma que cumprir suas 

leis é como “respeitar quem não me fortalece”. As regras de convivência dos adolescentes ressoam, portanto, como 

processos psicossociais que se constituem como efeito do projeto de governo no Brasil. São estratégias de sobrevi-

vência e (re)existência em meio às violências, mortificações e extermínios aos quais esses jovens estão submetidos 

cotidianamente, dentro e fora das unidades de internação. 

 

Mulheres no Cárcere: Uma Análise Sociodemográfica de Mulheres Presas no Rio Grande do Norte 

Ana Carolina Azevedo de Medeiros (UFRN) 

Comunicação Oral 

O modelo carcerário atual, apesar das pretensões de ressocialização e reintegração dos indivíduos marginalizados, 

não avança além da exclusão, cada dia mais clara e consolidada.. Nesses catorze anos, a população carcerária femini-

na no país aumentou de 5600 mulheres para 37mil. Consideramos o recrudescimento do aprisionamento feminino 

relevante para justificar a pesquisa, não obstante também sermos o 3º país que mais encarcera. O objetivo da pre-

sente pesquisa é investigar o perfil sociodemográfico das mulheres encarceradas em uma instituição carcerária no 

Rio Grande do Norte-RN. Para tanto, foi realizado um levantamento, no período de julho a novembro de 2018, no 

sistema integrado de administração penitenciária. Ressalta-se que a referida unidade prisional dispõe de vagas para 

76 internas sendo a população atualmente de 114 mulheres em regime fechado, 44% do total de apenadas. Dentre 

estas, 78 (64%) se declaram solteiras e 23 (19%) em união estável. Da população estudada, 64% não concluiu o ensi-

no fundamental. Quanto à raça/cor 62% se declarou parda e 7% negra. As faixas etárias mais frequentes são a) entre 

18 a 30 anos: 55 mulheres e entre 31 a 40 anos: 43 internas. Sobre o tipo de crime que levou a detenção 39 mulhe-

res foram sentenciadas com base no Art. 33 - Tráfico, 11 pelo Art. 121 - Homicídio e 13 pelo Art. 157 - Assalto. Tal 

levantamento nos auxilia no desafio de compreender, visualizar e refletir em que medida o recrudescimento e a se-

letividade da lei penal, bem como, a vulnerabilidade da mulher diante dos institutos punitivos influencia essa passa-

gem para o cárcere. 

 

O Discurso das Psicologias sobre as Maternidades no Sistema Prisional 

Niedja Mara Silva Fontes de Deus (UFAL) 

Comunicação Oral 

Busca-se nesta apresentação trazer parte de uma dissertação de mestrado em psicologia sobre as maternidades em 

contexto prisional. Através da noção de performatividade de gênero de Judith Butler e das concepções teóricas e 

metodológicas das práticas discursivas e produção de sentidos, na perspectiva do construcionismo social, realizamos 

uma pesquisa em bases de dados, cujas produções acessadas levaram ao objetivo de compreender os sentidos pro-

duzidos pela psicologia sobre as maternidades em contexto prisional. Consideramos que as múltiplas possibilidades 

de contribuição das práticas e pesquisas psicológicas diante do encarceramento feminino é uma forma de questionar 

os efeitos dos discursos técnico-científico no contexto do sistema prisional. Dialogando com a proposta do GT- psico-

logia, privação de liberdade e modos de resistência, sobre os impactos da privação de liberdade no campo social e na 

subjetividade dessas mulheres. Algumas produções analisadas problematizam a tentativa de adequar as maternida-
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des exercidas na prisão aos modelos prescritos fora dela, entretanto não é hegemônica essa compreensão. Nesse 

caminho procuramos marcar como o conceito de maternidade produzido nesses documentos constrói um aparato 

que caracteriza essa experiência como um processo biológico/reprodutivo da gestação e do parto. Com ênfase nos 

cuidados e proteção inerentes à primeiríssima infância e como uma característica intrínseca ao feminino, esses dis-

cursos romantizam essas maternidades e pressionam essas mulheres a se enquadrarem em um padrão de compor-

tamento definido como adequado para o desenvolvimento saudável das (os) filhas (os) e de sua maternagem. 

 

Ressocialização e Trabalho: Reflexões sobre o Sistema Prisional e as Ilusões "RE" 

Isadora Grego D'andrea (UFRN) 

     Isabel Maria Farias Fernandes de Oliveira (UFRN) 

     Nelson Gomes de Sant'ana e Silva Junior (UFPB) 

Comunicação Oral 

As prisões vêm historicamente demonstrando o seu fracasso na tentativa de resolução da criminalidade. Pelo contrá-

rio, seu objetivo historicamente foi servir ao sistema capitalista como um depósito de indesejáveis. Apesar disso, 

uma das apostas na prisão é a de que ela possibilite a ressocialização do indivíduo e, comumente, utiliza-se o traba-

lho como mediador para esse fim. Entendendo essa possibilidade como uma falácia, surge a necessidade da investi-

gação das reais funções da prisão e a que serve sua proposta de ressocialização. Esse trabalho trata de um recorte 

de uma pesquisa de mestrado em andamento que tece uma análise do sistema prisional e dos processos de ressocia-

lização. A pesquisa percorre a história da pena e do surgimento da prisão, passa pela questão da política criminal, 

criminalização da pobreza e seletividade penal, até chegar ao seu destaque: a falácia da ressocialização. O objetivo 

desse trabalho é analisar, de modo preliminar, a política de ressocialização da secretaria de administração penitenci-

ária do estado da Paraíba direcionada aos apenados pela via do trabalho. Para tanto, foram realizadas 4 entrevistas 

semiestruturadas com profissionais que estão à frente da referida política. A análise de dados tem sido fundamenta-

da a partir de um diálogo entre os dados coletados e os pressupostos da criminologia crítica. Até o momento, identi-

ficou-se um viés punitivista e culpabilizante por parte dos profissionais diante da situação dos apenados, bem como 

a tentativa de isenção do estado frente à questão social e aos processos de criminalização. Constatou-se, ainda, que 

os trabalhos ofertados apenados são precarizados e não visam a mudança do seu lugar social.  Diante do exposto, a 

proposta desse trabalho é suscitar o debate sobre a ressocialização, a falácia por trás deste discurso e a utilização do 

trabalho como instrumento disciplinador. 

 

Ressocialização pela Educação: Fracasso e Resistência no Sistema Prisional Brasileiro 

Rafael Rodrigues de Azevedo Lopes (UFPB) 

     Jeferson Trindade Borges (UFPB) 

     Nelson Gomes de Sant’ana e Silva Junior (UFPB) 

     Rebecka Wanderley Tannuss (UFPB) 

Comunicação Oral 

De acordo com a lei de execuções penais, a educação é um direito do preso. Considerando as estratégias ressociali-

zadoras e a educação ofertada nas instituições prisionais brasileiras, há de se pensar nas possibilidades e limitações 

destas propostas. A educação é um direito humano fundamental, entretanto, sabe-se das múltiplas dificuldades para 

sua implementação e bom funcionamento junto à estrutura penitenciária.  O objetivo deste estudo é problematizar, 

à luz da criminologia crítica, o papel que a educação exerce no âmbito prisional, sobretudo quando é tratada como 

instrumento da chamada ressocialização. Para realização deste trabalho de iniciação científica, utilizou-se pesquisa 

bibliográfica e documental. A busca da literatura científica se deu junto, principalmente, às bases Scielo, biblioteca 



 

169  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió -AL 

digital brasileira de dissertações e teses e portal de periódicos da capes. A legislação nacional que trata sobre o tema 

foi buscada junto à base jurídica Vlex. Como resultado principal, notou-se que a maioria dos registros encontrados 

apontava, de modo pouco crítico, para a educação no âmbito prisional como ideal ressocializador em contraponto 

aos postulados da criminologia crítica, sobretudo no tocante às chamadas “Ilusões RE”. Poucos foram os registros 

encontrados que tratavam a educação como dispositivo político de emancipação e resistência às estratégias de do-

minação do estado. Conclui-se que as contradições entre o processo de ressocialização e a proposta de uma educa-

ção transformadora são intensas. Por um lado, as estratégias de adestramento anulam subjetividades por meio de 

uma educação mecanicista e docilizadora, configurando-se como processos de controle e ortopedia social. Por outro 

viés, a educação no âmbito prisional apresenta-se como potencial opção de escape à violência institucional e vigilân-

cia constante. Em meio a todas as contradições, defende-se a educação como processo de promoção da dignidade 

humana, capaz de promover a consciência crítica e fomentar a superação da triste realidade vivenciada por pessoas 

presas no Brasil. 

 

Sistema Prisional e Revista Íntima Vexatória 

Camilla Ramalho Ramos (UFPB) 

     Ana Paula Moscoso Gomes (UFPB) 

     Nelson Gomes de Sant’ana e Silva Junior (UFPB) 

 Rebecka Wanderley Tannuss (UFPB) 

Comunicação Oral 

O sistema penitenciário no Brasil continua alimentando preconceitos estruturais da nossa Sociedade, a qual carrega 

uma história baseada na escravidão, segregação e exploração dos grupos de pessoas vulneráveis. Ao se tratar dos 

familiares de presos, pode-se afirmar Que sofrem com a chamada “pena estendida”, prática que vai de encontro à 

Constituição Federal, a qual consigna que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Este Trabalho é oriundo 

de um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, cuja meta principal é o acolhimento a orientação e a 

educação em direitos humanos junto a familiares de presos. O objetivo geral deste trabalho é, portanto, problemati-

zar a revista íntima vexatória como um procedimento violento, degradante e análogo a um “estupro Institucionaliza-

do”. Nesta atividade, o estado obriga as visitantes a se despirem e a se submeterem a posições humilhantes e des-

confortáveis com o intuito de ter suas partes íntimas inspecionadas, fatos que apesar discutível legalidade, fere a 

integridade física e psicológica da mulher. No percurso metodológico, registrou-se relatos de familiares que carre-

gam em suas falas as violações enfrentadas diariamente para conseguir o direito de visita ao familiar encarcerado. A 

maioria dos visitantes são mulheres que frequentam a prisão semanalmente, levando os mantimentos necessários e 

sendo o suporte emocional daqueles que estão privados da sua liberdade. Ao longo da experiência extensionista, 

quase todas elas apresentam alguma queixa ou denúncia relacionada à revista íntima. Conclui-se que, mascarada 

como um “procedimento de segurança”, a revista vexatória é mais um tipo de opressão de gênero. A violência per-

petrada por meio da revista intima, além de confirmada pelos registros da literatura cientifica, escancara como o 

sistema Prisional brasileiro estende as violências do cárcere aos familiares dos presos.  
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Trabalho Precoce, Atos Infracionais e Encarceramento Juvenil 

Thiago Augusto Pereira Malaquias (UFPB) 

     Aíla Souza Muniz (UFPB) 

     Ana Lúcia dos Santois (UFPB) 

     Cibele Soares da Silva Costa (UFPB) 

     Flávia Helena Pereira Cruz (UFPB) 

     Hana de Castro Dourado Almeida (UFPB) 

     Marina Angelo de Mello (UFPB) 

     Maria de Fátima Pereira Alberto (UFPB) 

Comunicação Oral 

Os apontamentos levantados no presente resumo, partem de uma pesquisa nominada "A inserção precoce de crian-

ças e adolescentes no trabalho e o envolvimento em atos infracionais“, que foi implementada em uma Unidade Soci-

oeducativa de Internação Provisória do Estado da Paraíba, e tratam, conforme o objetivo da pesquisa, da relação 

entre o trabalho infantil e atos infracionais, sendo possível identificar impactos da privação de liberdade na subjetivi-

dade de oito adolescentes em internação provisória à espera da audiência. Para atingir seu objetivo, a pesquisa con-

tou com aplicação de questionário e realização de entrevista, ambos semiestruturados. Os resultados da pesquisa 

destacam, entre todos os prejuízos físicos, psíquicos e sociais decorrentes do trabalho infantil, a(s) vulnerabilidade(s) 

enquanto central tanto no ingresso precoce no mundo do trabalho como no envolvimento em atos infracionais. To-

dos os oito adolescentes trabalharam na infância. A adultização precoce, a defasagem escolar, a falta de profissiona-

lização, a ausência da proteção das instancias familiares, sociais e do estado ressoam como potencializadores da so-

cialização desviante por meio de atos infracionais. Dos oito entrevistados, seis foram apreendidos por tráfico, furto 

ou assalto. A condição de trabalhadores superexplorados, tanto em atividades lícitas quanto ilícitas que se caracteri-

zam como piores formas de trabalho pela organização internacional do trabalho, é invisibilizada nos rótulos como o 

de “ajuda”, “bico, “trabalho sujo” e “trabalho fácil”, refletindo a moral que permeia o sentido do trabalho, ao passo 

de que e a alienação dificulta com que os adolescentes se identifiquem enquanto trabalhadores. Tal processo, mas-

cara na criminalização dos adolescentes a centralidade do narcotráfico para a economia. Em privação de liberdade, 

os adolescentes se apresentam: ociosos, ansiosos e tensos com a chegada da audiência; além de revelarem sofri-

mento pelo distanciamento familiar, abandono dos amigos, autoculpabilização, imagem negativa de si e, literalmen-

te, se sentem “presos”, “pagando pelo que fez” em um quarto-cela. 

 

Tratamento Penitenciário: Um Estudo sobre Ressocialização à Luz da Criminologia Crítica 

Marianne Laíla Pereira Estrela (UFPB) 

     José Bezerra de Araújo Neto (UFPB) 

     Nelson Gomes de Sant’ana e Silva Junior (UFPB) 

     Rebecka Wanderley Tannuss (UFPB) 

Comunicação Oral 

O ideal ressocializador é um dos pilares que sustentam a existência da prisão. A psicologia, em suas práticas tradicio-

nais, tem se inserido no contexto prisional com vistas a promover a ressocialização, partindo do entendimento de 

que a prisão pode trazer um efeito positivo sobre o apenado. No entanto, historicamente tem sido demonstrado que 

o sistema penal não diminui a incidência de crimes e não contribui para a reintegração social do apenado. O trata-

mento penitenciário tem reproduzido violências e violações diversas. A partir desses apontamentos, busca-se, com 

este trabalho, problematizar o ideal ressocializador considerando o tratamento penitenciário brasileiro. Para tanto, 

como método utilizou-se a pesquisa bibliográfica, realizada a partir do referencial teórico da criminologia crítica. 

Consecutivamente, a partir das pesquisas realizadas nas bases Scielo, biblioteca digital brasileira de dissertações e 
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teses, portal de periódicos da CAPES e Vlex, criou-se uma base de dados com textos sobre ressocialização contendo 

160 materiais. Deste total, selecionou-se 67 produções relevantes para o estudo. Os principais resultados apontam 

que, apesar de reconhecer as inúmeras questões que permeiam o tratamento penitenciário brasileiro, a maioria não 

problematiza o ideal ressocializador, indicando uma tendência reformista e não de superação desse sistema. Não se 

discute que a ilusão de ressocializar está relacionada com o ajustamento e a neutralização de determinado segmen-

to indesejável da população e não com a proposta declarada de reinserir o indivíduo na sociedade e diminuir as taxas 

de criminalidade. Conclui-se constatando que a prisão não ressocializa e que o discurso ressocializador trata-se de 

uma falácia. O sistema prisional é precário, superlotado, fere a dignidade humana, reproduz violências e não respon-

de ao que a LEP determina a respeito da privação de liberdade. O tratamento penitenciário, ao contrário de propiciar 

a efetivação da reintegração social dos presos, tem produzido sofrimento, estigmatização e segregação das classes 

mais vulneráveis da população. 

 

Visita Familiar e Visita Íntima: Reflexões Críticas junto ao Sistema  Socioeducativo 

Cláudia Roberta Torres Nunes (UFPB) 

     Isabela Pessôa de Holanda Menezes (UFPB) 

     Nara Fernandes Lúcio (UFPB) 

     Renata Monteiro Garcia (UFPB) 

Comunicação Oral 

O sistema socioeducativo tem por objetivos a responsabilização, a integração social e a desaprovação da conduta 

infracional do adolescente em conflito com a lei. Entretanto, na realidade, demonstra-se cada vez mais próximo do 

sistema prisional, tanto no que diz respeito à sua função política e econômica, perpassando os seus efeitos concretos 

e cotidianos, incluindo aí a penalização sistemática dirigida aos adolescentes privados de liberdade, a precariedade 

da estrutura física dos estabelecimentos socioeducativos, entre outras graves violações. O ataque aos direitos acaba 

sendo estendido às familiares dos adolescentes que, sendo submetidas às regras institucionais sob este modelo, ex-

perimentam diversos modos de descumprimento das garantias legais. No caso da visita familiar e íntima, o estado 

deve garantir condições de acesso e espaços apropriados como princípio fundamental para assegurar a convivência 

familiar e preservação dos vínculos afetivos. Entretanto, alguns estudos e relatórios produzidos na área apontam 

para a dificuldade ou não cumprimento desse direito. Compreendendo esse contexto, objetivamos analisar, à luz da 

criminologia crítica e feminista, como as famílias vivenciam os processos que englobam a visita ao adolescente, as 

diferentes formas de violação de direitos humanos sofridas e os modos de subjetivação engendrados por estas no 

enfrentamento às violências. Para tanto, utilizaremos da Pesquisa bibliográfica e de campo como ferramentas de 

investigação. Neste momento, a pesquisa encerrou o levantamento bibliográfico feito em plataformas digitais, cuja 

natureza do material englobou artigos científicos, livros, teses e dissertações, utilizando termos de referência relacio-

nados à temática e associados sistematicamente, de forma a constituir um banco de dados público. Os materiais en-

contrados são escassos, demonstrando a pouca visibilidade social e científica dada a esses processos e a necessidade 

da investigação da temática. A etapa seguinte será de entrevistas com 50 familiares que serão analisadas para me-

lhor compreensão da realidade estudada e contribuição aos debates no campo. 
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GT 20 | Resistências Antimanicomiais e Antiproibicionistas:  

Cuidar em Liberdade, Reduzir Danos e Fazer Junto! 

 

Eixo Temático 3 

Estado e Relações de Dominação: Políticas Públicas, Reformas Sociais e Direitos Democráticos 

 

Coordenadores(as) 

Marilia Silveira (UFAL) 

Telma Maria Albuquerque Gonçalves de Melo (ESPPE) 

Marcela Adriana da Silva Lucena (UFPE)  

 

No cenário atual as políticas públicas do campo da saúde mental, álcool e outras drogas têm sido 

atingidas por graves retrocessos e intervenções antidemocráticas por parte do Estado. O objetivo 

deste GT é promover trocas de ideias e experiências nesse campo que visibilizem questões, tensões 

e desafios na perspectiva antimanicomial e antiproibicionista. Desejamos acolher e discutir traba-

lhos acadêmicos (pesquisa, extensão, processos formativos) e institucionais governamentais ou ori-

undos de iniciativas da sociedade civil (ONGS, movimentos sociais, coletivos, controle social etc) que 

se apresentem como estratégias de resistência e enfrentamento às políticas de dominação executa-

das pelo Estado brasileiro nesse campo.  
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"Até que todos/as sejamos livres": Experiência de Organização e Protagonismo com Usuários/as na 

Saúde Mental 

Jorge Luiz da Silva (UPE) 

     Barbara Sabrina Pereira Mendonça (UPE) 

     Adryelle Fabiane Campelo de Lima (UPE) 

Comunicação Oral 

No dia 15 de agosto de 2017, no Cabo de Santo Agostinho/PE, foi promulgada a Lei Municipal 3.242, que dis-

põe sobre a proibição da instalação de serviços de acolhimento de usuários/as de álcool e outras drogas na 

área urbana do município, bem como determina um prazo de 60 dias para a remoção dos dispositivos já exis-

tentes para a área rural. Diante disso, uma equipe de residentes multiprofissionais em saúde, com apoio das 

equipes do CAPS AD do município e do programa atitude, trabalhou junto a usuários/as dos citados serviços, 

organizando-se em formas de reagir a tamanho retrocesso na Política Municipal de Saúde Mental, que só 

veio a reforçar o estigma sobre o/a usuário/a de substâncias psicoativas, associando-o/a com ações de vio-

lência e criminalidade, precarizando o cuidado dessas pessoas cujos direitos já são violados constantemente 

pela sua condição social, de classe, raça e gênero. Assim, foram formadas duas comissões: uma ficou respon-

sável pela elaboração de uma nota de repúdio à lei e articulação com importantes parceiros para reversão do 

processo, e outra tomou a frente da organização de um ato público. A nota elaborada foi veiculada, inicial-

mente, pelas redes sociais, objetivando não só firmar o descontentamento com a manobra, mas também de 

informar o maior número de pessoas sobre a ocorrência da mesma, e posteriormente cópias físicas foram 

distribuídas durante a manifestação realizada. O Ato Público aconteceu no dia 13 de setembro do mesmo 

ano, no pátio da estação central de trem, escolhido estrategicamente por ser o local de maior circulação de 

pessoas no município, e contou com a participação de aproximadamente 50 pessoas, dentre usuários/as, 

equipes de serviços da raps e residentes em saúde. Posteriormente, foi feita uma avaliação do ato com os/as 

participantes, cujo resultado foi positivado por todos/as, e o processo exigido pela lei segue sem desfecho. 

 

“Beber, Cair e Levantar”: Território, Redução de Danos e Inquietações na Atenção Primária à Saúde 

Camila Mireli Calaça de Sá (UFS) 

     Ariana Cavalcante de Melo (UFS) 

     Jéssica Fernandes Pinto (UFS) 

Relato de Experiência 

Este trabalho descreve os encontros, desafios e inquietações de integrantes da residência multiprofissional 

em saúde mental da cidade de Aracaju/SE, diante do desafio de pensar o cuidado em território, comprome-

tendo-se com os Princípios da Atenção Primária à Saúde (APS). Neste contexto, os profissionais investiram 

em uma relação de fortalecimento de vínculo, troca e aprendizado com um grupo de pessoas que fazem uso 

abusivo de substâncias psicoativas (SPA) em uma praça próximo à unidade de saúde de referência. Trata-se 

de um grupo heterogêneo, formado por homens adultos que trazem, em sua maioria, relatos de perdas em 

decorrência do uso de drogas – com destaque para o uso do álcool – e exposição a várias situações de riscos. 

Trazem, também, produção de arte por meio da música que tocam e cantam no cotidiano da vida na praça e 

nos encontros realizados. A lógica da redução de danos é imprescindível para aproximação e construção de 

vínculos, mesmo com algumas resistências, permitiu a realização de atividades que tiveram por objetivo for-

talecer as relações, provocar reflexões, trocar informações e aproximar os usuários a vários equipamentos de 

saúde do território, como as tentativas de ir à unidade de saúde da família e um contato inicial com o CAPS 

AD (álcool e outras drogas). Como resultados, destacamos que a convivência com estes usuários ampliou a 
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perspectiva dos profissionais sobre cuidado e determinantes sociais em saúde, apontando para a importância do 

diálogo e da construção coletiva das ações como meio para legitimar os mais variados saberes e experiências. O 

comprometimento ético permitiu que as práticas de saúde fossem ações de acolhimento questionadoras do precon-

ceito e da exclusão, e, assim, no ritmo indicado pelos próprios usuários, cultivando um território fecundo para a atu-

ação e criação de outros olhares pela perspectiva do exercício da cidadania e potencialização de vidas. 

 

A Regionalização da Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas no Brasil 

Mariana Marinho de Abreu (UFPI) 

     João Paulo Macedo (UFRN) 

     Magda Dimenstein (UFRN) 

Comunicação Oral 

Introdução: A RAPS é um marco importante na estruturação da assistência e serviços de saúde mental. No que diz 

respeito ao álcool e outras drogas, apesar dos avanços, faz-se pertinente refletir como tem se dado a regionalização 

da raps voltado para campo da atenção álcool e outras drogas. Objetivo: Discutir o processo de regionalização da 

raps no âmbito da atenção às pessoas com necessidades decorrentes ao uso de álcool, crack e outras drogas e apon-

tar os desafios quanto ao processo de expansão e de interiorização da atenção psicossocial no Brasil. Orientação teó-

rica: saúde coletiva e paradigma da desinstitucionalização em saúde mental. Método: Foi elaborado um banco de 

dados com base nas informações disponibilizadas pela coordenação nacional de saúde mental e pela plataforma 

“observatório crack é possível vencer”, reconstruídas a partir do banco de indicadores da plataforma regiões e redes 

de modo a relacionar os 5.570 municípios, organizados em 438 regiões de saúde. As unidades de análise foram, no 

caso o mapeamento dos serviços da RAPS, a estratificação por estado e porte dos municípios, e no que diz respeito 

ao processo de regionalização da atenção ao álcool e outras drogas no Brasil, as próprias regiões de saúde (CIR). Esse 

dimensionamento incluiu a rede intersetorial. Resultados: observou-se uma rede de serviços insuficiente e pouco 

organizada. Há uma “expansão errante” que não considera o planejamento e a pactuação regional necessários para 

a sustentabilidade do sistema. Conclusões: Há vazios assistenciais em todo o país em relação à atenção ao usuário de 

álcool, crack e outras drogas, fato que vem provocando o incremento desenfreado das comunidades terapêuticas. 

Logo, o debate sobre a regionalização da raps precisa ser inserida na agenda de discussão dos trabalhadores e gesto-

res da saúde mental para fortalecer em cada região de saúde as ações voltadas à mudança do modelo tecnoassisten-

cial. 

 

A Tese da 'Guerra às Drogas' e a Antítese Brasileira: Cultura Antimanicomial e Antiproibicionista 

Rafael Silva West (UFPE) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho busca analisar os impactos advindos do modelo proibicionista, conhecido com ‘guerra às dro-

gas’, desde o encarceramento em massa e as altas taxas de homicídios no brasil e na américa latina, até os modelos 

de prevenção e cuidado com pessoas que usam drogas. Para tanto, serão abordados algumas práticas de violações 

de direitos que ainda estão presentes em alguns espaços ditos ‘terapêuticos’, tais como: reforma de caráter LGBT 

conhecido como ‘cura gay’; mecanismos de trabalho escravo sendo denominados de laborterapia; ‘salas de discipli-

na’ com a finalidade de práticas de tortura, entre outras. Diante disso, serão mencionados desafios atuais para pro-

moção de políticas públicas que desenvolvam conceitos com referência  antimanicomial e antiproibicionista no con-

texto da política sobre drogas, bem como os avanços conquistados com a reforma psiquiátrica e a construção dos 

sistemas únicos de saúde e assistência social no país. Irá buscar elucidar a importância do cuidado compartilhado na 

garantia de direitos, bem como promover uma discussão sobre redução de danos, vulnerabilidades e articulação in-
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tersetorial no cuidado com pessoas que usam drogas no Brasil. Pretende-se levantar os principais temas relaciona-

dos nesse contexto, como conceitos sobre baixa exigência, tecnologia leve, flexibilidade no cuidado, promoção de 

acesso a direitos (especialmente moradia e trabalho), bem como aspectos de prevenção a violência urbana e os con-

textos de mercado de drogas violentos. 

 

Apostando na Ambiência e na Potência do Coletivo em um CAPS Ad de Recife 

Mayara Vieira Damasceno (UPE) 

Alexciane Priscila da Silva (UPE) 

Comunicação Oral 

Tema: Ressignificando espaços apostando na ambiência e no coletivo. Problema: Uma aposta na potência do coleti-

vo e o adoecimento de espaços de cuidado que refletem as relações estabelecidas no serviço em questão, seja entre 

profissionais e usuários ou espaços e profissionais e usuários. Objetivo: Este trabalho fala sobre uma reforma, além 

das paredes e do espaço físico, de repensar como um espaço subutilizado poderia ser (re) transformado em sua fun-

ção original, uma biblioteca. Orientação teórica: As possibilidades concretas para que uma participação protagonista 

se realize no cotidiano dos serviços substitutivos em saúde mental dependem de um conjunto de processos instituci-

onais, econômicos, políticos e subjetivos, pois anda se enfrenta os perigos da reprodução da instituição manicomial 

nos novos equipamentos, como os CAPS (costa e Paulon, 2012). Método: Foi apresentada uma proposta de interven-

ção a partir de conversas com usuários, seguiu-se com subgrupos de trabalho e afinidades com as propostas, como 

pintura de paredes, origamis, construção de itens decorativos e a mão na massa. Resultados: Fortalecimento de vín-

culos, risos leves, histórias reveladas a partir das músicas que eram escutadas ou de memórias que vinham com o 

trabalho no dia a dia, assim como um caminho de possibilidades, além de discussões sobre o ambiente e a saúde 

mental. Transformação do olhar da equipe para o espaço e a possibilidade de rever a forma de atuação no seu coti-

diano de trabalho. Conclusões: A coletividade é capaz de tremer as estruturas de um serviço, refletir sobre os pro-

cessos de saúde para além do uso e mostrar que apesar do pouco é possível fazer muito, como pulsar, agitar e modi-

ficar o cotidiano e práticas. 

 

As Marchas da Maconha e o Fortalecimento do Antiproibicionismo 

José Arturo Costa Escobar (CAPE) 

     Priscilla Gadelha Moreira (CEPAD) 

     Anamaria Farias Carneiro (CAPE) 

Relato de Experiência 

As Marchas da Maconha no Brasil ocorrem tardiamente ao movimento mundial conhecido por Global Marijuana 

March (GMM), iniciado em 1999, mas é apenas em 2008 que algumas capitais brasileiras aderiram como movimento 

nacional. Dentre as cidades que anunciaram a marcha da maconha naquele ano, Recife-PE mereceu destaque por ter 

sido a única marcha ocorrida, quando todas as demais foram duramente coibidas com violência policial e intolerân-

cia de parte da população e do poder público. A repressão às marchas se findou em 2011 com a constitucionalidade 

do movimento validada pelo STF. Nas duas últimas edições da marcha da maconha Recife observou-se uma mudança 

de eixo, destacando-se os fatores: periferização; horizontalidade de organização da marcha; agregação de movimen-

tos sociais, associações e outras entidades; adoção de pautas além da legalização, consolidação da cannabis medici-

nal. O evento coletivo apresentou-se capaz de reunir diferentes perspectivas e atuações de pessoas e grupos em tor-

no de interesse comum: a reforma das políticas de drogas. Entretanto, observamos a carência de análise histórica 

sobre a importância das marchas na ascensão e adoção de posturas antiproibicionistas. O objetivo desse relato foi 

evidenciar que o antiproibicionismo é capaz de agregar grupos com distintas perspectivas no que concerne com a 



 

177  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió -AL 

legalização da maconha para diversos fins, e como a agregação com tais entidades têm promovido a discussão da 

(re)regulamentação da maconha no país, bem como suscitado debate para novas formas de controle das ditas subs-

tâncias proibidas. Buscamos traduzir o debate da proibição das drogas como legitimação de políticas de dominação 

adotadas no país e que acarretam no genocídio da população negra e do encarceramento em massa, principalmente 

de mulheres. Também trazemos ao debate a redescoberta popular dos efeitos medicinais da maconha e o potencial 

dessa questão como estratégia para pressionar em favor de mudanças estruturais urgentes no campo das políticas 

de drogas. 

 

Comitê de Acompanhamento da Pesquisa Avaliativa sobre o Programa de Volta pra Casa- Camaragibe/PE 

Barbara Sabrina P. dos Santos Mendonça (UFPE) 

     Mirella de Lucena Mota (UFPE) 

     Marcela Lucena (UFPE) 

     Jorge Lyra (UFPE) 

     Jorge Luiz da Silva (UFPE) 

Comunicação Oral 

A pesquisa nacional em curso, que tem por título: “O programa de volta pra casa e a desinstitucionalização: o impac-

to na vida cotidiana dos beneficiários”, sob responsabilidade da Fiocruz Brasília, submetida e autorizada através do 

CAAE: 57627316.4.0000.8027, número do parecer: 1.699.082 foi realizada no município de Camaragibe nos meses 

de setembro a dezembro de 2017. O programa de volta pra casa configura-se como uma das estratégias para desins-

titucionalização, através do pagamento do benefício no valor de R$ 412,00, as pessoas com transtorno mental com 

mais de dois anos ininterruptos internadas em hospitais psiquiátricos ou hospitais de custódia. Esta pesquisa é a pri-

meira pesquisa de avaliação de impactos sobre o programa na vida cotidiana dos beneficiários, tem por objetivo ge-

ral avaliar o papel do PVC quanto ao processo de desintitucionalização na reforma psiquiátrica brasileira. Para o al-

cance dos objetivos da pesquisa e para colaborar com o trabalho de  campo, foram instituídos comitês locais de 

acompanhamento da pesquisa (CAP), um recurso metodológico recente, utilizado em pesquisas avaliativas e que visa 

ser um espaço de comunicação entre os atores envolvidos na pesquisa (pesquisadores, gestores, participantes). O 

CAP de Camaragibe teve representação de 3 pesquisadoras, 2 beneficiários do PVC, 1 usuário do centro de atenção 

psicossocial - CAPS, 1 gestora, 1 trabalhadora e 1 representante do movimento social. No decorrer da pesquisa fo-

ram realizadas quatro reuniões do comitê, que contemplou discussões sobre os objetivos, sujeitos da pesquisa, an-

damento e achados iniciais. A experiência do comitê de acompanhamento da pesquisa foi muito enriquecedora, a 

relação que se estabeleceu com os participantes foi horizontal e democrática,  produzindo repercussões para o pró-

prio curso e metodologia da pesquisa, com a participação ativa dos próprios beneficiários do PVC e demais compo-

nentes da rede. 

 

Cultura Popular e Cuidado na Promoção da Saúde através da Redução de Danos 

Carla Tatiane Gomes Miranda (ESPPE) 

     Wamberto Medeiros (UPE) 

     Amanda Carla Cavalcanti (UPE) 

     Emanoela Antunes (UPE) 

Comunicação Oral 

A estratégia de redução de danos implica a integração entre os diversos saberes - técnicos, científicos, populares - 

considerando as relações entre o sujeito e o território afetivo, comunitário e local. Dentre esses saberes, as artes se 

mostram uma possibilidade de grande potencial na construção compartilhada e interdisciplinar do cuidado, na medi-
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da em que partem das vivências expressivas do sujeito para que ele experimente diferentes posições sobre sua situa-

ção de vida, saúde e sofrimento. Através de uma série continuada de ações criativas, organizadas com o objetivo de 

construir alternativas de cuidado nas quais os usuários de um CAPSAD II no interior de Pernambuco experimentas-

sem ressignificar suas relações com as substâncias psicoativas e o lazer no calendário cultural da cidade, foram anali-

sadas as motivações psicossociais e a capacidade de exercer autonomia sobre o uso das SPA em festejos de rua, 

além de reavaliado coletivamente o repertório de cuidados que podem ser prestados por um serviço de atenção psi-

cossocial para além da técnica uniprofissional que ainda é costume nos dispositivos em saúde. Ficou demonstrado 

que a utilização de jogos dinâmicos, com música e teatro contextualizados, é um recurso útil para a minimização das 

resistências no desenvolvimento de vínculos terapêuticos e também para incentivar a apropriação da autonomia 

sobre o processo de produção compartilhada de saúde. Acredita-se que a aplicação dos recursos criativos podem 

desencadear efeitos positivos e significativos que se alinham com a redução de danos, de modo que os cuidados em 

atenção psicossocial a partir desses recursos devem ser mais estimulados e estudados. 

 

Diálogos entre Redução de Danos e a Luta por uma Nova Política de Drogas 

Cauê Pinheiro Costa de Alencar (UFPB) 

     Pollyana Calixto (UFPB) 

Comunicação Oral 

Ainda hoje, tem-se na lida com a questão das drogas um paradigma patologizante - referenciado no modelo biomé-

dico de diagnóstico saúde-doença - que coloca o usuário de drogas como doente e orienta uma prática com ideal de 

"cura", visando a normatização dos corpos. Tal paradigma acaba por criminalizar e marginalizar os usuários, vistos 

como incapazes, e legitima a tutela da vida destes. O movimento de redução de danos (movimento social heterogê-

neo) propõe repensar o lugar do usuário, construindo uma atuação pautada no afeto e na empatia com o objetivo de 

construir vínculos e implicá-lo no processo de autocuidado. O movimento antiproibicionista, ao propor uma nova 

política de drogas pautada no empoderamento e na autonomia dos usuários, propõe também repensar o lugar desse 

sujeito. Propôs-se aqui, analisar os diálogos possíveis entre as duas abordagens, partindo de um enfoque fenomeno-

lógico (Hycner & Jacobs, 1995) no qual a relação desse usuário com as substâncias é única e construída a partir de 

suas experiências. Para tal, foi feito uma revisão bibliográfica seguida de reflexão dos autores, analisando os pontos 

convergentes. Foi identificado que um dos compromissos éticos da redução de danos é o de construção de uma soci-

edade que aceite a diversidade e respeite a singularidade dos sujeitos e seus usos, e contribua com a corresponsabi-

lização desses sujeitos para que estes sejam ativos no processo de construção de suas vidas. Pôde-se, portanto, tra-

çar um diálogo entre os movimentos citados. Para ambos, é preciso repensar o lugar dos sujeitos que usam drogas 

(sejam elas quais forem) e construir junto a estes estratégias de rompimento do paradigma moral que recai sobre o 

uso (e o usuário), visto como necessariamente problemático, em direção a uma atuação singular, levando em conta 

o sujeito e o contexto no qual este se insere. 

 

Fórum Intersetorial: Ferramenta de Articulação em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 

Emylia Anna Ferreira Gomes (CESMAC) 

Comunicação Oral 

Um dos grandes desafios do cuidado em saúde mental, álcool e outras drogas é a referência e contrarreferência dos 

encaminhamentos dos serviços. Muitas vezes os mesmos não dialogam, suas práticas são individualizadas, segrega-

das, com estruturas físicas limitadas, equipes com fragilidades quanto ao manejo e ferramentas necessárias para a 

oferta do cuidado, que comumente segue uma lógica manicomial, por vez já ultrapassada. A partir de vários questio-

namentos e reflexões realizadas em capacitações, rodas de conversa, estudos de casos entre técnicos e usuários dos 
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serviços através da supervisão e articulação do projeto redes no município de Arapiraca – Alagoas foi possível perce-

ber a necessidade de momentos de troca e compartilhamento de casos em um espaço permanente de discussão. 

Este trabalho tem o objetivo de investigar como facilitar e proporcionar troca de saberes entre os atores envolvidos. 

As ações foram norteadas pela politica de saúde mental, Lei da Reforma Psiquiatra 10.216 e Portaria 3088 que cons-

titui, dentre outras questões, a importância do cuidado a partir de uma rede de atenção psicossocial e do papel do 

usuário como protagonista, desenvolvendo sua autonomia. A metodologia se baseou na pesquisa bibliográfica já ci-

tada e em um estudo de campo a partir de observações dos técnicos e usuários nos encontros mensais que serviram 

como espaço intersetorial de cuidado, inicialmente formado por uma comissão gestora do fórum para conduzir os 

encontros e as temáticas, escolhidas democraticamente pelos que se colocaram a disposição. Como resultado, ob-

servou-se uma maior interação entre os técnicos dos serviços intersetoriais, maior conhecimento sobre o tema e 

maior análise e estudo de casos com resolutividade de problemas apresentados. Foi possível observar um processo 

de desconstrução e um novo olhar frente às questões voltadas para temática abordada, trazendo reflexões e questi-

onamentos frente a posturas pré-estabelecida e necessidade de repensar a lógica do cuidado, agora intersetorial.  

 

Luta Antimanicomial e Coletividade: Principais Dispositivos da RAPS para Usuários da Cidade de Natal-RN 

Eduardo César Varela Cavalcanti Souto (UFRN) 

     Rodrigo Gabriel Costa Ribeiro (UFRN) 

     Ronildo Teixeira Coutinho (UFRN) 

Comunicação Oral 

Introdução: A Lei nº 2016/2001 constituiu um marco de conquista da reforma psiquiátrica e luta antimanicomial na-

cional, modificando o modelo de atenção às pessoas portadoras de transtornos mentais. Nesse marco, uma agenda 

de políticas públicas afasta-nos de um modelo hospitalocêntrico asilar, para um modelo ancorado na rede de aten-

ção psicossocial (RAPS), pautada na autonomia e liberdade dos usuários. Todavia, ao acompanhar os militantes de 

um coletivo antimanicomial em seus cotidianos de vida, identificamos diferentes encaminhamentos dentro da RAPS 

a partir de suas demandas sociais e de saúde. Objetivos: Mapear os principais dispositivos pontuados nas falas dos 

usuários e suas significações atribuídas, a fim de trazer visões da RAPS pela ótica de quem a utiliza. Metodologia: 

Análise qualitativa de narrativas de usuários da RAPS da cidade de Natal-RN. Resultados: A partir da análise, perce-

beu-se discursos direcionados a dois dispositivos: o centro de convivência (CC), como ambiente de apoio aos usuá-

rios; e o Hospital João Machado (HJM) como dispositivo ainda central durante crises e regulador moral dos usuários. 

Ao observarmos as narrativas, percebemos a secundarização dos CAPS em detrimento ao antagonismo: CC contra 

HJM, sinalizador da contradição entre os modelos de manejos na saúde mental. O CC possibilitou a delegação de 

atividades culturais que compunham a atuação dos CAPS, porém as ações desenvolvidas por um dispositivo não jus-

tificam a negligência de outro. Já a imagem reguladora do HJM, fundamenta-se em um medo explicitado entre usuá-

rios, reafirmando-o como local destinado aos agressivos e aos desajustados à norma. Conclusão: Portanto, através 

dessas narrativas, denuncia-se questões emergentes na RAPS, já que a atenção básica não aparece, para os usuários, 

como espaço de promoção de saúde e os CAPS perdem o caráter mediador do cuidado em saúde mental, negligenci-

ando algumas atividades e demonstrando uma fragilização formativa  no manejo de crises psiquiátricas graves em 

serviços substitutivos. 
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Narrativas como Referencial e como Método para a Construção de uma Pesquisa Avaliativa 

Enrique Araujo Bessoni (UNIFESP) 

     Maria Inês Badaró Moreira (UNIFESP) 

Comunicação Oral 

A pesquisa avaliativa apresenta perspectivas consolidadas com vistas à superar a demanda por estabelecer indicado-

res numéricos de eficácia e eficiência. Especificamente, as experiências brasileiras de desinstitucionalização, de rea-

bilitação psicossocial e de legislação têm sido avaliadas nestas duas primeiras décadas, com métodos participativos. 

Esta pesquisa dialoga com uma pesquisa nacional em que foi proposto um estudo avaliativo do programa de volta 

para casa, como estratégia de desinstitucionalização brasileira. Neste estudo buscou-se compreender o impacto do 

programa, por meio de  narrativas de histórias de vida de beneficiários e beneficiárias, além de dimensões de vida 

em liberdade. Orientou as reflexões iniciais deste trabalho a ideia de uma vida formalmente administrada, como 

Goffman analisou e a possibilidade de viver em liberdade, conforme a psiquiatria democrática italiana. Metodologi-

camente, optou-se por apresentar reflexões iniciais, em função de uma revisão sistemática, realizada no banco de 

dados Scielo, entre os meses de agosto e setembro de 2018, sobre o uso de narrativas como referencial e como mé-

todo para a construção de pesquisa avaliativa. Levantou-se 1501 artigos de diversas áreas, quando se buscou apenas 

por narrativas. Os resultados foram agrupados conforme a combinação de descritores: narrativa e saúde mental; 

narrativa e usuários; narrativa e desinstitucionalização; narrativa de história de vida; narrativa e avaliação e saúde 

mental. Também considerou-se o plural do descritor “narrativas”. Esta breve revisão sistemática mostrou como há 

uma tradição de pesquisas participativas já em andamento no campo da reforma psiquiátrica brasileira, também se 

mostra em desenvolvimento pesquisas avaliativas com a participação de usuários. São incipientes, porém, os estudos 

avaliativos com uso de narrativas. Baságlia afirmou que o registro da desinstitucionalização é impossível em termos 

do que foi feito, a não ser contando a história de vida das pessoas. Assim, conclui-se reafirmando a importância de 

estudos narrativos, seja para a psicologia, seja para as experiências de desinstitucionalização. 

 

No Trânsito entre Historiografias tão Diversas: Os Cinzentos Prontuários no Front da Reforma 

Arthur Arruda Leal Ferreira (UFRJ) 

Comunicação Oral 

No conjunto dos trabalhos produzidos em história da psicologia no Brasil e em outros países frequentemente obser-

vamos historiografias e operações históricas com alguma regularidade. Assim, historiadores como Venâncio, Huertas 

e Wadi destacam em diferentes trabalhos o aspecto fortemente crítico da historiografia dos saberes psiquiátricos, 

notadamente após a história da loucura de Foucault. Notadamente aqui é difícil estabelecer qualquer forma de nar-

rativa progressiva. Contudo, bastante distinta é a historiografia dos saberes psiquiátricos pós-reforma. Desde o clás-

sico texto de amarante (loucos pela vida) há uma forte tendência em se atribuir à figura da reforma como um de-

marcador histórico, apto a separar um momento opressivo e obscuro e outro de liberação deste saber-prática. Have-

ria então na história das psiquiatria narrativas historiográficas inconciliáveis com sentidos, ritmos e coloridos 

(tomando o conceito de Nietzsche) distintos e inconciliáveis: de um lado a opressão, as formas abusivas de poder e 

os conceitos pouco claros; de outro, os heróis, os grupos de luta, as quase revoluções. Apesar dos distintos coloridos 

que poderiam tingir estas historiografias, este trabalho busca discutir os pontos de conexão entre histórias com ope-

rações tão distintas. Para tal, trabalharemos a investigação de uma região mais cinzenta da reforma: a leitura de 

prontuários dos CAPS no momento de transição entre políticas. Atualmente tem-se analisado documentos de dois 

destes serviços: o CAPS Clarisse Lispector e o Rubêns Corrêa. Tal análise busca trazer à cena diversos atores que par-

ticipam da construção do conhecimento e das práticas do referido cenário. Dessa forma, se pretende estudar as con-

trovérsias, tensões e impasses presentes neste campo de atuação, ao invés de considerá-lo apenas a partir de um 

corte reformista. Busca-se, portanto, produzir uma história dessas práticas, colocando em questão suas funções e 

efeitos, e, dessa forma, se diferenciando dos relatos épicos ou progressistas, de caráter celebratório. 
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O Diálogo como Comunicação e Coelaboração: Possibilidade de Intervenção Psicossocial 

Pácifer Maia Sabiá (SMS MACEIÓ) 

     Mayara Vieira Damasceno (UPE) 

     Pablo Cristiano Rodrigues da Silva (FNCPS) 

Relato de Experiência 

Este relato de experiência versa sobre o grupo diálogo em duas instituições da rede de atenção psicossocial, na cida-

de de Maceió, entre 2007 e 2013: o CAPS Casa Verde, voltado para o transtorno mental em adultos e o CAPS Everal-

do Moreira, para tratamento dos transtornos relacionados ao álcool e outras drogas. O diálogo foi objeto de pesqui-

sa no mestrado de psicologia clínica da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP/2010-2011), tendo como fo-

co de fundamentação teórica Paulo Freire e González Rey. Refere-se a uma roda de conversa sem pauta pré-

definida, de caráter dialógico psicopedagógico e sem relação direta com qualquer resolução dos problemas diários 

de caráter institucional, sobre questões individuais, institucionais e sociais, com abertura à participação de todos os 

atores institucionais e parainstitucionais. Com frequência semanal e duração de uma hora. Buscava-se narrar e pro-

blematizar a existência em suas múltiplas faces a partir das necessidades subjetivas dos participantes de cada sessão 

de roda de conversa, objetivando a produção de uma compreensão pessoal e coletiva quanto à necessária condição, 

por parte dos mesmos, de serem sujeitos ativos na tecitura das relações, práticas e espaços institucionais e sociais. 

Trata-se de aprendermos a questionar sobre e conviver com as dificuldades e possibilidades relativas à promoção da 

dialogia institucional nos dispositivos referidos, que sofrem, em boa medida (apesar de estarem teoricamente e filo-

soficamente vinculados ao paradigma dos direitos humanos), com a produção de práticas profissionais e disciplinares 

relacionadas a uma psicologia e uma pedagogia comportamentais do enquadramento, da resposta e não da abertura 

à pergunta. As quais sufocam as produções críticas de sentido e seus possíveis desdobramentos subjetivos e objeti-

vos, resistindo à construção democrático-participativa. 

 

Oficina Fim de Tarde Póético 

Tais Fernandina Queiroz (UNIT) 

     Geová de França Cravo Junior (UNIT) 

     Ianka Lima de Souza (UNIT) 

     Isabela Vasconcelos Araújo Lima (UNIT) 

Relato de Experiência 

A oficina fim de tarde poético desenvolveu-se a partir do olhar da clínica ampliada para os usuários de álcool e outras 

drogas, visando o resgate da dignidade e da condição de sujeito de direito e contribuindo para a construção de sua 

autonomia. Diante das escutas individuais e grupais percebeu-se a necessidade de trabalhar tais conteúdos uma me-

lhor compreensão de suas condições existenciais. Foi desenvolvida a conscientização a respeito de redução de da-

nos; compreensão sobre o relacionamento com os demais usuários e com os profissionais; cuidado e manutenção do 

ambiente em que frequentam e convivem; motivação, manejo das recaídas e das crises de abstinência, e a arte do 

diálogo. Os recursos físicos que foram utilizados relacionam-se a própria instituição, como exemplo, as salas de ofici-

nas e os seguintes materiais: folhas de ofício, cartolinas, papel madeira, cola, recortes, tesoura, lápis grafite, pincéis 

cromáticos, giz de cera, fita adesiva, tintas, caixa de som, notebook, televisão e outros materiais que forem disponí-

veis pelo estabelecimento, para a confecção de cartazes, panfletos, atividades lúdicas. Foi utilizado como método os 

grupos operativos onde os próprios usuários sugeriam coletivamente uma temática e utilizavam a arte para expres-

sar seus conteúdos conscientes e inconscientes. Obteve-se como resultados principais um melhor funcionamento do 

serviço no âmbito das relações interpessoais somado à promoção da saúde individual e coletiva favorecendo a refle-

xão do sujeito acerca do uso nocivo das substancias psicoativas e manejo de crises. Percebe-se a importância da utili-

zação de recursos artísticos para acessar a subjetividade de pessoas que são marginalizadas em função da dependên-
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cia de substancias psicoativas e em função disso tem seu lugar de sujeito constantemente negado. A arte cria um 

canal de expressão para o sujeito possibilitando a elaboração de conflitos e a construção de um novo lugar social. 

 

Os Desafios da Implantação dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Diálogo com a Literatura 

Jéssica Sinara de Freitas Nemesio (UFAL) 

     Maria Auxiliadora Texeira Ribeiro (UFAL) 

Comunicação Oral 

Propõe-se focalizar a discussão presente na literatura, sobre os impasses que se apresentam no processo de implan-

tação e transferência das pessoas egressas de internações psiquiátricas de longa permanência para o Serviço Resi-

dencial Terapêutico (SRT). Esta proposta é parte de uma pesquisa de mestrado, na qual busca-se compreender o 

processo de desinstitucionalização relacionada à implantação dos SRTS num município. Temos como referencial teó-

rico-metodológico as práticas discursivas e produção de sentidos, fundamentado na perspectiva do construcionismo 

social. A fim de situar o tema e identificar o conhecimento que as pesquisas científicas têm produzido, foi realizada a 

revisão dialógica da literatura, por meio de uma pesquisa nas bases de dados: Scielo; portal de periódicos da CAPES; 

BVS e banco de teses e dissertações da CAPES, utilizando os seguintes descritores: reforma psiquiátrica, saúde men-

tal, residência terapêutica, serviço residencial terapêutico, moradias assistidas. A revisão de literatura dialógica foi 

utilizada para a organização e análise das informações acessadas, estabelecendo um diálogo entre essas pesquisas e 

as pesquisadoras. A partir da análise dos repertórios presentes nos textos, foi possível identificar os principais temas 

debatidos e organizá-los nos seguintes eixos temáticos: perfil dos moradores; desinstitucionalização; acompanha-

mento terapêutico; singularização do cuidado; medo do desemprego; impasses para a reforma. As pesquisas inseri-

das neste último eixo apontam para vários desafios encontrados no percurso para a efetivação da reforma. São esses 

desafios que serão discutidos, como por exemplo, questões políticas que atravessam o fechamento dos hospitais a 

depender do porte da cidade. Palavras-chave: revisão de literatura dialógica; desinstitucionalização; construcionis-

mo, reforma psiquiátrica. 

 

Política de Redução de Danos: Desafios em um CAPS-AD do Cariri Cearense 

Brennda Martinelli Pinho Silva (UNILEÃO) 

     Érika Campos de Oliveira (UNILEÃO) 

     Héricles Vinícius Pereira Sisnando (UNILEÃO) 

     Isaura Caroline Abrantes Silva (UNILEÃO) 

     Indira Feitosa Siebra de Holanda (UNILEÃO) 

Comunicação Oral 

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) é um equipamento de assistência à saúde públi-

ca que objetiva fornecer serviços voltados para o atendimento de pessoas com sofrimentos e necessidades decor-

rentes do uso de álcool e outras drogas. Esse serviço aparece compõe a rede substitutiva de saúde em substituição 

do modelo de institucionalização asilar e abrange a intervenções a situações de crises e de reabilitação de sujeitos. 

Nesse contexto, a política de redução de danos constitui-se como uma abordagem alternativa no acompanhamento 

desses sujeitos, pressupondo princípios e ações voltadas para a redução dos danos causados a estes pelo uso abusi-

vo das substâncias supracitadas. O presente trabalho objetivou analisar os principais desafios da implementação des-

sa política em um CAPS-AD da região do Cariri no Ceará. A fundamentação teórica orientou-se por pesquisas que 

discutissem redução de danos no CAPS-AD e o trabalho do psicólogo, em uma perspectiva de emancipação humana 

e promoção da autonomia dos sujeitos em situação de vulnerabilidade psicossocial. Foi realizada uma entrevista se-

miestruturada com o profissional psicólogo do equipamento. Os produtos da coleta de dados possibilitaram a refle-
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xão sobre os desafios que o contexto religioso da região impõe ao processo de implementação dessa política. Apesar 

de uma estrutura satisfatória às necessidades da região, o contexto cultural fortemente imbricado a dimensão religi-

osa dificulta o trabalho realizado considerando os estigmas da pessoa em situação de drogadição e da tentativa de 

propor um modelo alternativo no cuidado à saúde que vai de encontro a instituições morais e conservadoras, uma 

vez que ressalta a experiência do sujeito com a substância e sua autonomia, invés da imposição da abstinência mo-

ralmente tida como o ideal. Diante disso, reflete-se sobre a necessidade da realização de um trabalho que envolva 

também a esfera social da comunidade na qual o equipamento se insere. 

 

Políticas e Práticas de Cuidado em Saúde Mental com a Gestão Autônoma da Medicação 

Maysa Lanne Vieira Damasceno (UFAL) 

     Mirella Cordeiro Moreira da Costa (UFAL) 

Comunicação Oral 

A gestão autônoma da medicação é uma estratégia de cuidado em saúde mental que, interessada pela experiência, 

busca estimular a autonomia do usuário para a participação ativa no seu tratamento. Entendemos que quanto mais 

pontos de apoio a rede de saúde mental possa ter mais fácil se torna sustentar as práticas de cuidado em liberdade e 

no território que os princípios do sus e da reforma psiquiátrica defendem. Nós nos orientamos no encontro entre o 

pesquisarcom e o feminimo na ciência. O modo de produzir conhecimento que defendemos afirma que a política de 

pesquisa é local, situada e performativa. A pesquisa procurou colocar em análise as estratégias grupais da GAM e 

seguir seus efeitos na rede a partir de grupos realizados nos serviços de saúde mental de Maceió - AL, especifica-

mente, verificar seus efeitos na formação para o cuidado em saúde. Desenvolveu-se a partir da vivência na disciplina 

eletiva gestão autônoma da medicação (ESENFAR - UFAL), com a realização de grupos em dois serviços de saúde 

mental, no compartilhamento da experiência com as turmas e da leitura do material produzido. A disciplina propôs, 

tal como a GAM, uma metodologia ativa e de encontros, colocando em questão temas como autonomia, manejo 

cogestivo, rede de apoio e expertise da experiência. Os grupos realizados tornaram tais conceitos ainda mais vivos, 

acrescentando elementos subjetivos e afetações capazes de produzir vida no cuidado em saúde mental e mudanças 

nas formas de cada usuário se colocar no mundo. A estratégia GAM pensando a participação ativa do usuário, pro-

põe um cuidado capaz de construir e fortalecer vínculos, de horizontalizar as relações, de perceber e permitir a exis-

tência dos saberes não-acadêmicos e de transformar mundos, modos de trabalhos e a compreensão sobre o próprio 

conceito de saúde, de forma que permite a consolidação de propostas como desmedicalização e desinstitucionaliza-

ção. 

 

Redução de Danos como Estratégia de Cuidado ao Uso Problemático de Álcool e Outras Drogas 

Tayana Ferreira de Oliveira (UFAL) 

     Emylia Anna Ferreira Gomes (CESMAC) 

Comunicação Oral 

Apresentação: é crescente na atualidade brasileira o fenômeno de representação de marginalidade e periculosidade 

do usuário de substâncias psicoativas. Em decorrência desta concepção e dos incontáveis retrocessos vivenciados 

nas políticas públicas de modo geral em nosso país, cada vez mais nos são apresentadas estratégias proibicionistas e 

do modelo de abstinência e reclusão. Diante da necessidade de resistência a essas concepções, efetivamos um grupo 

com pessoas com uso problemático de substancias psicoativas do CAPS I de Limoeiro de Anadia. Objetivos: construir 

um espaço de cuidado ao usuário a partir da perspectiva da redução de danos (RD) e, portanto, pensar a dependên-

cia química de modo não punitivo, favorecendo o protagonismo e autonomia do usuário, possibilitando a melhora de 

sua autoestima, o aumento de seus repertórios comportamentais e a promoção do autocuidado. Orientação teórica: 
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fundamentaram o grupo as referências técnicas para atuação de psicólogas(os) em políticas públicas sobre álcool e 

outras drogas (CFP, 2013), cujos princípios antimanicomiais e antiproibicionistas preconizam a estratégia de redução 

de danos, possiblitando o cuidado ao usuário em sua integralidade, sua reinserção social e a diminuição dos impac-

tos psicológicos, sociais e econômicos do uso abusivo de drogas. Método: encontros quinzenais, sem temas pré-

definidos, incentivando a fala e escuta dos participantes através da realização de rodas de conversas e troca de expe-

riências, além do espaço de aconselhamento e orientações. Resultados: maior autonomia e participação do usuário 

em seu processo de cuidado, melhora de sua autoestima e autoconfiança e fortalecimento do vínculo com o serviço 

de saúde. Conclusões: diante das atuais políticas antidrogas, que incentivam cada vez mais a repressão e abstenção 

no tratamento ao uso abusivo de substâncias psicoativas, experiências como a relatada contribuem para a defesa e 

resistência da estratégia de rd, para a garantia dos direitos, emancipação e o combate às estereotipias e visões estig-

matizadoras do usuário 
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GT 21 | Território e Estado: Governamentalidade.  

Políticas de Resistências e Processos de Subjetivação 

 

Eixo Temático 3 

Estado e Relações de Dominação: Políticas Públicas, Reformas Sociais e Direitos Democráticos 

 

Coordenadores(as) 

Anna Karina Gonçalves Xavier (UFPE) 

Juliana Catarine Barbosa da Silva (UFPE/PCR) 

Larissa Raposo Diniz (FASETE)  

 

O objetivo deste GT é problematizar os processos de subjetivação e constituição de identidades po-

líticas possibilitados pelas ações promovidas pelo Estado e pelas múltiplas formas de resistência e 

modos de ocupar o território. Este GT estabelece relação com o tema do encontro, a partir das in-

dagações em relação a promoção de políticas públicas e movimentos de resistência frente à redu-

ção de direitos democráticos. A relação com o eixo temático, se dá pela pelo interesse em tecer in-

terlocuções entre a Psicologia, o Estado, a ação política e territorialidade. Os trabalhos acolhidos 

por este GT, privilegiará discussões que abordem a Territorialidade X Estado. Acolheremos reflexões 

teórico-metodológicas e relatos de experiências que evidenciem a construção de subjetividades 

através das relações que os sujeitos estabelecem com os diversos territórios existenciais contempo-

râneos.  
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“O Que a Gente não Consegue Lá Fora”: Terceiro Setor, Juventude, Favela & Subjetivação 

Erick Silva Vieira (UFRJ) 

     Laylan Batista Lopes da Silva (UFRJ) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho propõe analisar as intervenções do projeto de extensão “Construindo um processo de 

escolhas mesmo quando escolher não é um verbo disponível” - vinculado ao Instituto de Psicologia da UFRJ - 

junto a uma organização não-governamental (ONG) localizada no Complexo de Favelas da Maré, zona norte 

do município. As atividades realizadas pelo projeto, propostas sempre em grupo, têm por objetivo pôr em 

análise os critérios de escolhas de juventudes moradoras de territórios ditos vulneráveis através da prática de 

Análise do Vocacional, cujo ponto de partida é a questão da escolha profissional, em vistas de uma discussão 

crítica, contextualizada e processual acerca desta temática. Aspectos dessa experiência acrescentam à pre-

sente discussão a necessidade da análise da relação instituição-intervenção, na medida em que práticas insti-

tucionais afetam tanto a construção das escolhas dos jovens por ela atendidos quanto o próprio desenvolvi-

mento das atividades interventivas. Busca-se nos princípios da Análise Institucional Francesa noções que au-

xiliem tal investigação, como a concepção ampliada de instituição enquanto conjunto de discursos e práticas 

que configuram formas de ser e estar de determinado grupo; e intervenção, enquanto interação dialógica 

entre universidade e campo de atuação. Verifica-se, na dinâmica da instituição, a ideia de que ocupar o tem-

po livre dos jovens com atividades obrigatórias significa impedi-los de fazerem “escolhas erradas”, destacan-

do a hegemonia de papéis assistencialistas que ONG’s tendem a assumir quando inseridas na favela, direcio-

nando atenção à população como quem necessita “ser salva”. Tal questão diz respeito não somente a formas 

de trabalho, mas principalmente ao processo de terceirização estatal do acesso a direitos, na medida em que 

restringe o campo de possibilidades dessa juventude e assenta modos de vida assujeitados. Portanto, torna-

se fundamental pensar intervenções conjuntas que, a partir da problematização desses atravessamentos po-

líticos, produzam rupturas nessa lógica proibicionista e possibilitem a afirmação de existências singulares. 

 

A Prática Turística como Produção do Espaço Heterotópico na Cidade 

Marcela Montalvão Teti (FSLF) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho trata das transformações urbanas, porque passam as cidades brasileiras frente a reorde-

nações pautadas no parâmetro internacional de turismo. Transformações que implicam na mudança da pai-

sagem urbana, interferem na mobilidade urbana, modos de exercício das relações de poder antes existentes. 

No entanto, para além de ações políticas de incentivo à reordenação da paisagem urbana, tal reestruturação 

implica modos específicos de subjetivação e formas específicas de existência. Assim, o objetivo geral deste 

trabalho é pensar as relações de saber-poder envolvidos nos processos de transformação urbanas e efeitos 

de subjetivação associados a estes outros espaços. A fim de oferecer subsídios práticos, propõe-se a pensar 

como a zona portuária do Rio de Janeiro, deixou de ser caracterizada por uma população pobre e miserável, 

para ser atravessada por indivíduos provenientes de classes médias e ricas da sociedade carioca, em virtude 

da realização de dois grandes eventos megaesportivos, a saber, copa do mundo de 2014 e Olimpíadas de 

2016. O método de pesquisa usado para realizar estas reflexões é o da cartografia, como análise histórico-

política do dispositivo de turistificação. Como resultado, observa-se que o discurso da qualidade de vida, da 

mobilidade urbana, sustentabilidade ambiental, fundamentam ações de remoção de habitações, discrimina-

ção de indivíduos, ação de policiamento e controle da circulação local. Depois observa-se que a mudança da 

paisagem urbana, estimula a existência de modos de subjetivação distintos daqueles existentes, praticado 
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antes pela população local. Fato que faz a zona portuária do rio de janeiro, bem como de outros países, tais como 

Barcelona e Londres, uma heterotopia turística, espaço de múltiplos posicionamentos subjetivos. 

 

Articulações entre Território, Racismo e Subjetividade: Segregação Territorial e Política do Extermínio 

Lucas Gabriel de Matos Santos (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Com o advento de megaeventos como os Jogos Olímpicos de 2016 e a Copa do Mundo de Futebol de 2014, a cidade 

do Rio de Janeiro precisou modificar em muito suas estruturas. Muitas obras foram anunciadas para suprir a possível 

demanda movida pelos megaeventos. Estas obras foram acompanhadas por processos de remoção de áreas urbanas 

habitadas. Processos estes marcados por diversas ações de violências simbólicas e literais destinada a uma popula-

ção que historicamente sofre com as políticas urbanas na cidade do rio de janeiro, a população negra e pobre. A pes-

quisa é o início de um projeto de mestrado, e visa destacar o que tem justificado historicamente o uso das políticas 

remocionais, o que mantém territórios com características específicas (o da favela) refém de políticas de extermínio, 

e o que se reproduz enquanto subjetividade a partir desses processos. Para isso, será analisado o histórico de remo-

ções no município do Rio de Janeiro a partir do século XX até o período que se encerra os megaeventos e as recentes 

ações movidas pela intervenção federal na área da segurança pública nos espaços favelado da cidade. Todos estes 

acontecimentos obedecem a uma certa racionalidade racista se analisarmos os territórios alvos de operações e 

obras. Transversalizando estes acontecimentos, serão trabalhados conceitos como a produção de subjetividade pro-

posta por Guattari e Rolnik e Necropolítica de Mbembe. Com isso, a proposta é problematizar as racionalidades ra-

cistas que insistem em produzir territórios alvos de uma política de morte, e as ferramentas e tecnologias usadas 

para que estes territórios se mantenham matáveis e removíveis. 

 

Biopolíticas da Vida Urbana: Subjetivações e Territorialidades 

Elis Jayane dos Santos Silva (UFAL) 

     Alison Santos da Rocha (UFAL) 

     Bárbara de Melo Lima (UFAL) 

     Simone Maria Hüning (UFAL) 

Comunicação Oral 

Este trabalho tem como tema a constituição do território e das subjetividades na cidade. Pretende-se discuti-lo par-

tindo da concepção de que os modos de ocupação, investimento e organização dos espaços urbanos pelos diversos 

empreendimentos imobiliários produzem impactos nas formas como nos relacionamos com a cidade, podendo cons-

truir e aprofundar mecanismos de segregação e exclusão social. O objetivo, portanto, é analisar a constituição simul-

tânea das formas de subjetivação e da configuração urbana. Para isso, utilizamos como material de pesquisa anún-

cios de empreendimentos imobiliários atuais em Maceió – AL. A escolha por esse tipo de material deu-se pelo mes-

mo ser uma fonte de enunciados e imagens que dizem sobre as formas de construção e organização dos espaços 

urbanos da cidade e pela sua relação com a produção de subjetividades e modos de governo da vida. Para a análise 

dos discursos que circulam nos anúncios de construtoras imobiliárias impressos e disponíveis em sites ou redes soci-

ais, bem como anúncios em outdoors e panfletos disponíveis em stands de vendas, feirões imobiliários e outros 

eventos realizados ou que sejam distribuídos em espaços públicos em Maceió, situamo-nos numa perspectiva da 

psicologia social, que busca nas ferramentas teórico-metodológicas da análise do discurso, propostas por Michel 

Foucault, estratégias para pensar a produção do conhecimento e a pesquisa em psicologia. Buscamos nos aproximar 

de outros conceitos como subjetivação, governamentalidade, saber-poder, problematização, como também de ou-

tros autores que têm produzido conhecimento sobre os processos de urbanização. Analisar essas construções como 
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um processo histórico, que envolve relações de saber-poder, possibilita evidenciar elementos que falam sobre práti-

cas cotidianas de controle, vigilância e governamentalidade, os modos de habitar e circular na cidade, as formas de 

exclusão e a relação destes com a produção de determinadas formas de vida. Interessa-nos também discutir outros 

modos de produzir conhecimento sobre os problemas que emergem nos espaços urbanos. 

 

Expropriação do Fundo Público e o Financiamento da Politica de Assistência Social 

Carlos Roberto Marinho da Costa (UNINABUCO) 

Comunicação Oral 

A contradição presente na politica de assistência social, traduz-se em grande medida no orçamento que lhe é desti-

nado, em dois movimentos, um primeiro movimento que identificamos está centrado no avanço da assistencializa-

ção, na análise do fundo nacional da assistência social identificamos um percentual de 93% do total dos recursos 

destinado a essa fonte orçamentária, em detrimento do financiamento dos serviços e programas socioassistenciais, 

que segundo preceitua a PNAS, possui uma atividade de garantia de proteção social ampla; o segundo movimento se 

dá por meio de recente redução  do orçamentos por consequência da pec-55, além da divulgação da previsão orça-

mentária para o fnas-2018, com redução de aproximadamente 80% do orçamento necessário, em números reais: a 

previsão orçamentária  era de R$ 3 bilhões e o orçamento proposto foi de R$ 400 milhões, estando muito distante 

da deliberação do conselho nacional de assistência para o orçamento de 2018, que foi de R$ 59.070.067.715,00, 

conforme Resolução nº 12 de 19 de julho de 2017.o presente artigo tem como objetivo a construção de uma análise 

politica dos impactos do novo regime fiscal, implementado por meio Projeto de Emenda Constitucional –PEC- 55, no 

financiamento da politica de assistência social, e seus desdobramentos. Para tanto, foi utilizado a pesquisa bibliográ-

fica e documental, com análise da pec-55, e as peças orçamentárias elaboradas para o ano de 2016 a 2018. Ao final 

do estudo, identifica-se que o financiamento da politica de assistência social é expropriado de suas funções básicas, 

para nutrir o capital financeiro, sendo em grande medida utilizado para a manutenção do superávit primário, 

 

Interseções entre a Psicologia Comunitária e as Obras de Michel Foucault e Paulo Freire 

Isaac Alencar Pinto (UNINASSAU) 

     Larissa Raposo Diniz (FASETE) 

     Lucas Alencar Pinto (UFPE) 

Comunicação Oral 

A comunidade é o campo de atuação da psicologia comunitária. É um território onde as pessoas vivem, estabelecem 

relações, constituindo a si mesmas e aos outros. Nesse sentido, podemos questionar de que maneira o poder e o 

contra-poder é exercido em uma comunidade? Realizamos, então, uma revisão de literatura utilizando como princi-

pais marcos teóricos as obras de Foucault e de Paulo Freire. Para Foucault, poder é saber. O poder não é, apenas, 

uma negatividade: não é uma repressão estabelecida contra um sujeito ou classe social, sendo visto também em sua 

positividade, naquilo que ele é capaz de produzir. O autor procura destituir a ideia de que existiria um “poder” re-

pressor e institui a ideia de micropoderes. O poder seria exercido a partir das relações que os homens mantém entre 

si. Mas de que maneira podemos estabelecer um contra-poder? Para tanto, é necessário instituir um outro saber. 

Assim, o saber é compreendido como a variedade de discursos existentes em um determinado campo, cabendo 

questionar por que um foi estabelecido em detrimento de outros. Devemos considerar também o discurso dos ven-

cidos, um contra-saber, como o saber popular. O saber, da mesma forma que o poder, é (re)produzido através das 

relações sociais. Dessa forma, a educação popular, pela valorização do saber popular e pelo desenvolvimento da cri-

ticidade nos educandos, é compreendida na sua capacidade de modificar o mundo. Esta modificação sugere o rompi-

mento com a conquista do oprimido pelo opressor, a divisão e distanciamento das pessoas e a invasão cultural. A 
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educação popular produz a colaboração entre os sujeitos, a união, a organização e a síntese cultural. Portanto, é 

através da compreensão das relações existentes entre as pessoas da comunidade e da criação de território onde es-

tas pessoas possam se expressar que podemos (re)pronunciar o mundo através da autonomia conquistada por elas. 

 

Meio Ambiente, Estado e Disputas de Projetos de Sociedade na Atual Conjuntura Política no Brasil 

Larissa Raposo Diniz (FASETE) 

     Pedro de Oliveira Filho (UFCG) 

     Isaac de Alencar Pinto (UNINASSAU) 

Comunicação Oral 

Objetivamos levantar reflexões acerca da construção da identidade em discursos de ambientalistas do norte e nor-

deste do Brasil, salientando as representações que esses sujeitos elaboram sobre o meio ambiente e os grupos que 

eles consideram inimigos do movimento ambientalista, os antiambientalistas. Entrevistamos 23 sujeitos de ambos os 

sexos que atuavam em organizações do poder público ou da sociedade civil, envolvidos na defesa do meio ambiente 

e que residiam e atuavam politicamente nas referidas regiões. Analisamos seus relatos orais de vida utilizando a 

abordagem teórico-metodológica da psicologia social discursiva. O meio ambiente é significado, em seus discursos, 

principalmente pelo seu aspecto natural: existe uma valorização da natureza enquanto um bem natural que está 

ameaçado pela ação do homem. Defendem que o desenvolvimento social e econômico não pode ser dissociado de 

uma perspectiva ambiental: o desenvolvimento humano deve ocorrer na mesma medida em que se protege e se 

usufrui da natureza de maneira racional - socioambientalismo. Já o estado é descrito como ineficiente e negligente, 

como uma entidade que não cumpre com aquilo para que foi designado, ou seja, a promoção do bem-estar da popu-

lação e a proteção do meio ambiente. O antiambientalista, personificado na figura do agronegócio, pratica um mo-

delo de cultivo que esgota e empobrece o solo e abusa da mão de obra daqueles que trabalham com a terra, põe em 

risco a continuidade da vida do planeta e do próprio negócio, uma vez que é preciso a conservação dos fenômenos 

naturais para que a terra possa permanecer cultivável. O estado e os ruralistas são representados como expoentes 

de um modelo de desenvolvimento degradante e excludente, marcado pela defesa da propriedade privada, cujas 

propostas sinalizam para projetos políticos e de sociedades distintos daquele dos ambientalistas, evidenciando as 

disputas de poder vivenciadas nos diferentes territórios em que esses sujeitos atuam. 

 

Moradia, Afeto e Subjetividade: Sentidos de Ocupação do Espaço 

Maryana Pereira Jácome (UFMG) 

     Maria Luísa Magalhães Nogueira (UFMG) 

     Jardel Sander da Silva (UFMG) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho baseia-se na pesquisa de mestrado em curso, intitulada: Moradia, afeto e subjetividade na ocu-

pação de um território - diálogos possíveis com o projeto Vila Viva?, cujo objetivo é compreender os modos de apro-

priação do espaço pelos moradores da favela Santa Lúcia em Belo Horizonte. Partimos da concepção de Milton San-

tos acerca da constituição do território, que deve ser analisado por meio de sua apropriação e na psicologia crítica, 

pensando em subjetividades produzidas historicamente, pautada na ideia do materialismo histórico dialético. É váli-

do ressaltar que a favela em questão vem experienciando as consequências de uma intervenção municipal de cunho 

estruturante, o Programa Vila Viva – que, de acordo com pesquisas já realizadas, desconsidera os modos de vida e de 

morar, produzido pelos moradores – afetando uma categoria importante do direito à cidade, a imaginação, como 

ato político para criar uma cidade embasada em desejos comuns. A arquitetura das favelas é distinta da que vemos 

na cidade formal, que segue um padrão arquitetônico embasado em outra racionalidade, produzindo outros tipos de 
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sociabilização, que geram impactos específicos para a produção subjetiva daqueles sujeitos. São esses sentidos de 

ocupação que pretendemos compreender ao longo da pesquisa, buscando entender como eles dialogam com o vila 

viva. A estratégia metodológica será a narrativa por meio do caminhar dialógico que consistirá em caminhadas pela 

favela na companhia de moradores que poderão contar um pouco de sua história naquele local – criando uma carto-

grafia sensível, que permita perceber os afetos e as trocas cotidianas. A pesquisa ainda está em sua fase inicial, por-

tanto mais do que trazer resultados, acreditamos ser essencial refletir sobre a relação existente entre a constituição 

dos espaços e a constituição psíquica dos sujeitos, especialmente no campo da produção de conhecimento em psi-

cologia, entendendo que é por meio do espaço que a existência humana é possibilitada. 

 

Mulheres Jovens e Protagonismo: Resistências Frente a Ausência de Políticas Públicas 

Anna Karina Gonçalves Xavier (UFPE) 

Comunicação Oral 

Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado sobre sexualidade entre mulheres jovens de uma comunidade 

popular da microrregião de Suape/PE. Tal microrregião ficou marcada por apresentar problemas estruturais devido a 

chegada de milhares de trabalhadores temporários de várias regiões do país. As pesquisas apontaram o fato de mui-

tas mulheres serem “seduzidas pelos homens recém-chegados e abandonadas na gravidez, alarmando muitos seto-

res do estado e da sociedade civil para a emergência de procurar estratégias de diminuição desses casos e de outros 

problemas sociais como a exploração sexual infantil, a prostituição e o abuso de drogas” (Scott et al, 2012). A pesqui-

sa foi realizada através da observação participante, tendo como método o diário de campo e entrevistas em profun-

didade. Através da incursão no campo, observou-se que grupos de jovens se organizaram a partir das redes sociais 

para mobilização da comunidade em prol de ações de educação e cidadania. Um grupo de jovens procurou sensibili-

zar autoridades e a comunidade local, principalmente comerciantes sobre necessidades urgentes de políticas públi-

cas em prol da prevenção e proteção da área urbana local. A resistência (Foucault, 1988) dessas jovens, frente aos 

ditames produzidos pelos políticos, mercado e mídia, levaram-nas a atuarem sobre o seu território, protagonizando 

ações nunca vistos antes neste território. A relevância deste trabalho, diz respeito que  mesmo diante das ausências 

de políticas públicas, as mulheres jovens  engajaram  nas atividades como a reconstrução de uma praça pública, lim-

peza do lixo na praia, conscientização através das redes sociais (via internet) da necessidade de cuidado e preserva-

ção com seu território. As conclusões nos levam a refletir que o protagonismo juvenil Rabêllo, [s.d.]) pode refletir em 

formas de resistência frente a uma situação de ausência de políticas públicas, no qual se grita por atenção e cuidado 

com território em que vive. 

 

O Oprimido que não sou eu: Desidentificação e Discursos de Ódio como Estratégias de Dominação 

Joice Silva dos Santos (FAR) 

Comunicação Oral 

Introdução: Nos últimos anos o brasil tem vivido um cenário político com retração de direitos democráticos e amea-

ças de leis e projetos antidemocráticos. Argumentos religiosos ora para barrar, ora para implementar ações do esta-

do são umas das frentes que mais produzem retrocessos. Aliado a isso, há a produção de subjetividades que apartam 

as pessoas das lutas por suas próprias demandas de vida digna. Sendo os ataques á democracia e a produção de sub-

jetividades incompatíveis com as lutas dos grupos historicamente oprimidos, elementos valiosos para compreender 

o cenário político brasileiro. Objetivo: Analisar o atual cenário político brasileiro como fruto da articulação entre desi-

dentificação dos povos com as suas próprias demandas e discursos de ódio. Orientação teórica: A análise de discur-

sos aliada à argumentação de produção de subjetividades enquanto atravessadas pelo capital. As elaborações sobre 

sujeitos e poder são a base para as analises. Método: Analise dos percursos discursivos do Movimento nas Ruas e do 
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Movimento Brasil Livre (MBL) e seus expoentes, mapeando incoerências democráticas, históricas e éticas. Resulta-

dos: O capitalismo cria tecnologias de controle que estão além da violência física, produzindo subjetividades nutridas 

por discursos que criam a ilusão de iniquidades sociais acidentais, invisibilizando as estruturas históricas por trás dos 

processos de opressão, miséria e morte, causando desidentificação das pessoas com as próprias demandas para uma 

vida digna. Conclusões: Os ataques à democracia e a diminuída identificação da população com os movimentos soci-

ais que evidenciam a existência de um sistema de opressões, não são acidentais. Objetivam manter controle sobre 

pessoas negras, mulheres, pobres e LGBT’s. E enquanto os discursos racistas, misóginos, LGBTfobicos e com base no 

capital se camuflam nos discursos religiosos, é produzida uma analgesia nas pessoas historicamente oprimidas para 

que não se reconhecendo como alvos das opressões, parem de lutar, ou mesmo nem comecem. 

 

Reflexões sobre a Produção de Riscos Socioambientais a partir da Distribuição Desigual dos Territórios Urba-

nos 

Juliana Catarine Barbosa da Silva (UFPE/PCR) 

     Jaileila de Araújo Menezes (UFPE) 

Comunicação Oral 

Segundo o escritório das nações unidas para a redução de desastres, nos últimos vinte anos aproximadamente 1,35 

milhão de pessoas morreram em decorrência de situações de desastre socioambiental, desse percentual cerca de 

1.221.490 residiam em países pobres. Observa-se que a forma como os territórios são habitados e distribuídos con-

tribui de modo contundente para a promoção de riscos e desastres socioambientais. Nesse contexto, objetivamos 

problematizar como a distribuição desigual dos territórios urbanos contribui para a produção de riscos e emergên-

cias socioambientais. Adotamos como principal referencial o arcabouço teórico desenvolvido por Michel Foucault, 

em particular seus conceitos de biopolítica, governamentalidade e dispositivo de segurança. Para o presente traba-

lho foram analisados 78 documentos oficiais fornecidos por cinco órgãos de proteção e defesa civil da região metro-

politana do Recife, sendo utilizados também elementos observacionais referentes às cidades pesquisadas. Identifica-

mos que as instituições de proteção e defesa civil no contexto brasileiro são a principal referência no que se refere às 

ações de combate aos riscos e desastres socioambientais, contudo a referida instituição tem focado seu discurso e 

seus esforços na associação entre o risco e os fenômenos da natureza, deixando em segundo plano o debate sobre 

pobreza e distribuição territorial. Observa-se ainda um movimento histórico das políticas econômicas brasileiras de 

expulsão das pessoas pobres dos centros urbanos e terrenos com melhor infraestrutura para as regiões pobres e 

periféricas, relegando-as a viver em áreas mal edificadas e ambientalmente instáveis. Paralelamente a isso, o estado 

vem sinalizando os referidos espaços como áreas de risco, que precisam de cuidados e de profissionais especializa-

dos. O referido movimento intensifica-se com o crescimento das cidades pesquisadas e a intensificação da especula-

ção imobiliária. Nesse sentido, observamos que se faz urgente a ampliação e complexificação do debate sobre a ges-

tão de riscos e emergências socioambientais no contexto nacional. 

 

Representações Sociais da Crise Brasileira 

Isabelle Haaiara Andrade Barbosa (UFS) 

Comunicação Oral 

Partindo de uma abordagem psicossocial e considerando o contexto social, político, econômico e a forte presença do 

tema da crise no cotidiano brasileiro, o trabalho propõe a análise das representações sociais da crise no Brasil no 

cenário pós-impeachment de Dilma Rousseff. De modo específico, analisa-se as relações entre o sentimento de iden-

tificação nacional, as percepções sobre a crise e seus impactos com a formação de uma memória histórica. Para tal, 

procedemos, primeiramente, a um levantamento das crises na história do Brasil a partir de 1930. A teoria das repre-
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sentações sociais constitui-se como principal ferramenta teórica, assim como a teoria da identidade social e teses 

sobre memória coletiva e histórica. Os resultados de um estudo tipo survey trazem as percepções da crise pela po-

pulação e os seus impactos em sua vida pessoal e familiar. Os dados foram coletados de dezembro de 2016 a outu-

bro de 2017 e submetidos à análise nos programas SPSS e Iramuteq. Foram observadas relações diretas e inversas 

entre idade e renda, respectivamente, e o nível de impacto relatado, enquanto o grau de identificação nacional e os 

impactos estabeleceram relação inversamente proporcional. As representações ancoram-se, principalmente, em 

fatores econômicos, na corrupção e nos prejuízos à qualidade de vida, principalmente na esfera familiar tanto na 

classificação hierárquica descendente como em análises de similitude. Quanto à responsabilização pela crise, desta-

cam-se figuras políticas ligadas à gestão da sociedade, empresários e elites. Observou-se, desse modo, a coerência 

entre a teoria proposta e os resultados analisados, uma vez que os elementos de identidade social, resgate de me-

mória histórica e as percepções sobre o fenômeno estabelecem uma ligação entre si. Identifica-se, enfim, a emer-

gência de um padrão para a crise nacional, considerando estudos sobre momentos históricos anteriores, indicando, 

assim, elementos centrais para reconhecimento e discussão da crise que se articulam num universo simbólico 

 

Revitalizações Urbanas: Problematizando Modos de Objetivação, Subjetivação e Governo das Vidas e das Ci-

dades 

Leonardo Santos Aguiar da Silva (UFAL) 

     Simone Maria Hüning (UFAL) 

Comunicação Oral 

Nosso objetivo com esta pesquisa está sendo discutir as questões do território e a problemática da moradia no Bra-

sil, analisando como temos produzido modos de ser a partir da gestão do espaço urbano. Com base nas pesquisas de 

Michel Foucault, propomos uma problematização dos discursos e práticas de revitalização de comunidades urbanas 

nas cidades de Salvador/BA e Maceió/AL, analisando modos de objetivação, subjetivação e governo. Para analisar 

essas questões, utilizamos documentos públicos, como matérias veiculadas na imprensa e mídias sociais. Através 

dessas analises, percebemos que essas comunidades de baixa renda, localizadas nos centros históricos dessas capi-

tais nordestinas, sofrem/sofreram um processo de gentrificação, sendo alvos de estratégias de exclusão social, que 

fabricam/fabricaram condições para suas remoções, com o intuito de atrair novos modos de vida para esses territó-

rios, sob o discurso da revitalização urbana. Esperamos com esta pesquisa contribuir para o campo da psicologia so-

cial, que recentemente vem tomando como objeto de interesse a relação da produção das cidades, estratégias de 

governo e os modos de vida, bem como ampliar o debate sobre o modo como essas questões são colocadas no nor-

deste brasileiro, estudando como o direito à moradia, planejamento urbano, exclusão social e modos de ser são co-

locados na região. 
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GT 22 | Crise e Participação Política 

 

Eixo Temático 5 

Psicologia Política: História, Perspectivas Teórico-Metodológicas e Contribuições para a Expansão da 

Democracia 

 

Coordenadores(as) 

Maria Adelina França (PUC/SP) 

Marco Antonio de Oliveira Branco (PUC/SP) 

Vanilda Aparecida dos Santos (PUC/SP)  

 

Este GT pretende acolher trabalhos que discutam estratégias de participação política democrática 

no atual contexto brasileiro. Quais experiências têm sido analisadas? Que estratégias a população e 

os movimentos sociais têm utilizado no debate político em âmbitos nacional e local? Quais os entra-

ves à participação política, qual o papel da corrupção no cenário nacional e demais questões perti-

nentes a essas temáticas. O GT discutirá ainda o papel das Jornadas de Junho, com a participação de 

jovens standbyers e sua repercussão no contexto atual de crise – Como um evento que clamava pe-

lo investimento social do Estado, ao investir no tema “corrupção” termina por ativar forças que con-

tribuirão para descontruir os avanços do governo Lula.  As discussões que pretendemos promover 

no GT estão relacionadas a possibilidades de superação da crise política com vistas a ampliar a expe-

riência democrática da população brasileira.  

A
p

r
e

s
e

n
ta

ç
ã

o
 



 

196  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió -AL 

A (R)Existência para (Outras) Formas de Vidas: Tessituras sobre a Condição Política das Identidades 

Jose Alves de Souza Filho (UNINTA) 

Comunicação Oral 

As condições existenciais para a construção da(s) identidade(s), enquanto metamorfose, são atravessadas 

por questões sociais (preconceito e violência, por exemplo) frente as novas alteridades contemporâneas. 

Mobilizados pela emergência e visibilidade de movimentos sociais e grupos minoritários dentro da esfera 

pública (LGBTS, feministas, luta anti-manicomial e outros), inquietamo-nos sobre as transformações das con-

dições éticas e políticas (in)viabilizadoras da construção de vidas alternativas para além dos persistentes me-

canismos de marginalização social e estigmatização patológica. Para a presente comunicação, pretendemos 

discutir a luta por (r)existência das identidades (Souza Filho, 2017) como estratégia psicossocial de inclusão 

de pautas, interesses e visibilidades dos referidos movimentos, como novas formas de vida, pela luta por re-

conhecimento na esfera pública. Partimos do projeto teórico-metodológico do sintagma identidade-

metamorfose-emancipação (Ciampa, 2005; Almeida, 2005; Lima, 2010) junto com as leituras da teoria crítica 

de Habermas (2012) e Honneht (2009). Empiricamente, analisamos narrativas de perfis de redes sociais 

(Facebook, Instagran e Youtuber) que enunciam as pautas e agendas de lutas, reinvindicações e denúncias. 

Para a discussão dos enunciados teóricos e as narrativas virtuais, trabalhamos pela crítica da reconstrução do 

pensamento habermasiano. Mediante os estudos feitos, podemos vislumbrar “curtos-circuitos” nas formas 

de reconhecimento presente dentro das relações sociais. Trata-se de (des)encontros sociais, que (im)

possibilitam a construção de racionalidades dialógicas. Ou seja, acirramento entre tendências emancipadoras 

para vidas alternativas (como exemplo, defesas das vidas LGBTSS) junto às tendências tradicionais, embriaga-

das pelo discurso de intolerância (como legitimação da homofobia, pela conversação das matrizes heteronor-

mativas e religiosas). Palavras-chaves: identidade, psicologia social, esfera pública, reconhecimento. 

 

Dinâmica de Funcionamento dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas: Uma Revisão Bibliográfi-

ca 

Marco Antonio de Oliveira Branco (PUC/SP) 

     Maria Adelina França (PUC/SP) 

     Vanilda Aparecida dos Santos (PUC/SP) 

     Salvador Antonio Mireles Sandoval (PUC/SP) 

Comunicação Oral 

Os conselhos municipais de políticas públicas são instâncias formalmente constituídas de democracia partici-

pativa com a função de garantir a participação da sociedade civil nas decisões do governo e o exercício do 

controle social. Como parte de uma pesquisa que buscar investigar a atuação de profissionais da Defensoria 

Pública junto a conselhos municipais, objetivamos conhecer a dinâmica de funcionamento desses colegiados 

desde sua formatação após a redemocratização do país, especialmente no âmbito das políticas públicas soci-

ais. Realizamos revisão bibliográfica em bases de dados nacionais de produções de pós-graduação, artigos e 

livros. O levantamento apontou que os conselhos municipais estão amplamente difundidos pelo país, com 

forte concentração de criação na década de 1990 e maior prevalência dos conselhos municipais de saúde e 

educação. Porém, o potencial de democratização dos conselhos municipais não é largamente concretizado. 

Na maioria destes colegiados não há frequentes debates políticos em nível local, aparentando que as deci-

sões são tomadas por consenso. É constante a função de presidente dos colegiados ser ocupada por secretá-

rios municipais, que também costumam definir as pautas das reuniões. Os conselhos costumam apresentar-

se como meros espaços burocráticos, apenas para cumprir determinações legais para repasse de recursos 

T
r

a
b

a
lh

o
s

 



 

197  

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA 

Psicologia política no Brasil e enfrentamentos a processos antidemocráticos  

29 de Outubro a 01 de Novembro | UFAL | Maceió -AL 

públicos. Os orçamentos municipais quase sempre são definidos pelo chefe do poder executivo, não havendo in-

fluências marcantes dos conselhos na priorização dos gastos públicos. Os conselheiros municipais, particularmente 

os representantes da sociedade civil, apresentam muitas dificuldades no exercício da sua função, sobretudo pela 

desigualdade de condições de acesso à informação, quando comparados aos conselheiros governamentais, além da 

incipiente oferta de capacitação técnica e política. Concluímos que não basta que estes colegiados sejam legalmente 

criados para garantir participação popular democrática. É necessário pensar nos determinantes da dinâmica de fun-

cionamentos dos conselhos municipais e implementar mecanismos que melhorem a qualidade da participação políti-

ca, incluindo a participação de profissionais externos aos colegiados. 

 

Legitimidad y Validación Social en el Proceso de Elaboración de la PRT de Arica Parrinacota 

Iván Godoy-Flores (UTA) 

Comunicação Oral 

Estudo de caso do processo de validaçáo social da  política regional de turismo 2012 - 2016 de arica y parinacota, 

cuja legitimidade foi posta em juizo pelo governo regional pelos intereses, incapacidade y desconhecimento de seus 

funcionarios. A experiencia da conta do processo de validaçáo técnica, social e política da formaçáo de uma politica 

publica. Descreve-se uma implicancia epistemológica constituida a partir de um conjunto de episodios de obstáculos, 

conflitos, resistencias e adversidades encontradas no proceso de elaboración desta política pública selecionada legi-

da como estudo de caso para permitir sua comprensão e importancia. Durante a formação desta política pública evi-

denció-se uma constante tensão entre as instancias técnicas e sociales. Porém, nenhum integrante da contraparte 

técnica questionou a validez das problemáticas levantadas, das decisões tomadas pelos atores relevantes na instan-

cia de participação social. A validación social mostrava intrínsecamente, uma preponderancia sobre a contraparte 

técnica que não permitiu questionar sua pertinencia e empoderamento. Por outro lado não houve tensões entre as 

instancias sociais e as políticas representadas pelos conselheiros regionales. Sobre as dificultades encontradas na 

elaboração, planteia-se que muitos dos objetivos setoriais do gobierno, elaborados previamente sem as instancias de 

participação social, estavão desasociados con os objetivos da prt nol momento da sua formação e não houve vonta-

de política para alinea-los. 

 

Mulheres e Política: A Situação da Participação Política Feminina 

Daniel de Oliveira Silva (UFPB) 

     Maria Leopoldina de Lavor Delgado (UECE) 

Comunicação Oral 

Pensar política é se fazer presente nas discussões que envolvem toda sociedade, é ter compromisso ético e humani-

tário com questões que envolvam a garantia de direitos humanos fundamentais. A participação política se manifesta 

de diversas formas e, além do voto, tem-se acrescentado diversos outros meios de se fazer presente na política 

(Delfino & Zubieta, n.d.). Falar sobre participação política é falar de representatividade. É importante que minorias 

políticas discutam e representem suas ideias e vivências, falem por elas/es e pelo grupo a qual está lutando por visi-

bilidade. Aqui propomos falar sobre mulheres na política, levantar essa discussão é considerar todo um contexto his-

tórico e cultural ao qual foram inseridas, assim como os papéis que foram designadas a exercer. Assim, objetivou-se 

analisar a participação política das mulheres no cenário brasileiro. Como método, foi realizada uma revisão narrativa 

acerca da temática, de modo não sistematizado, sendo orientado teoricamente pelo conceito de participação políti-

ca. Como resultados, conseguiu-se perceber que o direito ao voto feminino não garante a equidade nos cargos públi-

cos, permanecendo uma assimetria entre homens e mulheres. Esse direito não foi capaz de eliminar tal desequilí-

brio, a pouca presença de mulheres na política tem representado um déficit no espaço político e suas tomadas de 
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decisões (Miguel, 2010). Marta Suplicy, apresentou, em 1995, um projeto de lei que previa o mínimo de 30% das 

vagas de candidatura destinadas às mulheres dos partidos políticos (Rodrigues, 2017). Com todas essas construções 

sociais do papel da mulher, o universo político está fortemente relacionado ao campo masculino, excluindo de forma 

majoritária as mulheres do processo de construção desses espaços (Miguel, 2010). Assim, é preciso repensar as es-

truturas sociais, políticas e econômicas que colocam as mulheres numa posição de sub-representação, marginalida-

de e exclusão (Mota & Maia, 2014), caso contrário, a mudança não acontecerá. 

 

O Lado Sombrio do Povo Brasileiro e as Eleições de 2018 

Magda Augusto (IJBSB) 

Comunicação Oral 

Este artigo foi elaborado como requisito para avaliação semestral do curso de especialização em psicologia analítica 

do Instituto Junguiano de Brasília. O tema escolhido se deu em razão do quanto o ódio e a intolerância partidária 

tem me afetado particularmente neste momento de eleições políticas no Brasil. Surgiu, assim, minha hipótese de 

que a intolerância se apresenta como resultado da inconsciência da sombra como projeção coletiva. Farei, assim, a 

exploração e descrição do que Jung chamou de sombra e inconsciente coletivo. A partir dessa exploração, tentarei 

relacionar o arquétipo da sombra com as motivações inconscientes dos eleitores brasileiros em tempos de polariza-

ção política radical. Como conclusão, cito Jung: “tornamo-nos sugestionáveis quando não temos pensamentos cons-

cientes, e sim, apenas inconscientes. Tornamo-nos imensamente sugestionáveis e vítimas de todo tipo de palavras 

de ordem ou slogans ridículos (Jung, 2014). E esse processo só pode ser desfeito através da autoconsciência, cen-

trando-nos novamente em nós mesmos, nos autoconhecendo.” 

 

Relações e Importância do Diálogo entre a Psicologia e a Política na Atualidade Brasileira 

Gabriel Campelo Sotero (UFPI) 

 Comunicação Oral 

Introdução: A sociedade brasileira passa por uma contínua e complexa transformação política que provoca debates 

assíduos e põe muitas vezes em julgamento direitos e novas conquistas da população em geral. Além de acompa-

nhar essas transformações, é preciso que o psicólogo também contribua e interfira nos fenômenos políticos atuais. 

Objetivo: Analisar como se encontra a atuação do psicólogo no campo político brasileiro atual e sua fundamentação 

para fazer com que essa atuação se torne benéfica para a população. Métodos: Pesquisa bibliográfica, tendo como 

base estudos sociológicos, antropológicos e pesquisas psicológico-profissionais. Resultados: Notou-se que é de extre-

ma importância coletiva, que o psicólogo demonstre interesse em utilizar aquilo que foi aprendido na sua formação 

para contribuir com as transformações sociais e polítitcas. Uma preocupação intensificada pela instabilidade política, 

é o conservadorismo, personificado como uma “saída” à crise. Há também a promulgação de novas leis por parte do 

executivo que não respeitam as fronteiras já estabelecidas e reconhecidas por profissionais como psicólogos, do que 

seriam os direitos humanos. É também interessante ressaltar que além de “fiscalizar” e zelar pela efetivação dos di-

reitos humanos no estado-nação, o psicólogo pode contribuir e dar opiniões para a criação de políticas públicas e leis 

que visem proteger o mesmo, já que a profissão é uma das que mais lida tanto com a saúde individual, quanto com o 

bem-estar social de grupos, comunidades etc. Conclusão: A psicologia como auxiliadora de diferentes subjetividades, 

pode se tornar uma arma de representação social e contribuir para o debate político hoje no brasil, tendo em vista 

que seus estudos “rompem” com divisões e opiniões formadas, resultado disso é a criação do sus (sistema único de 

saúde), feita durante o processo de redemocratização do país em um período que diferentes profissionais finalmen-

te conseguiram ter suas reivindicações levadas a sério graças à intervenção na política. 
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GT 23 | Crítica da Psicologia Política e Psicologia Política Crítica:  

Pesquisas e Intervenções desde o Marxismo 

 

Eixo Temático 5 

Psicologia Política: História, Perspectivas Teórico-Metodológicas e Contribuições para a Expansão da 

Democracia 

 

Coordenadores(as) 

André Vieira dos Santos (IBMR – LAUREATE UNIVERSITIES) 

Fernando Lacerda Jr. (UFG) 

Filipe Boechat (UFRJ)  

 

O presente GT objetiva reunir reflexões que articulem Psicologia, Política e Marxismo. Objetiva, ain-

da, agrupar e dar visibilidade às reflexões teóricas e às intervenções práticas que, inscrevendo-se no 

campo da Psicologia Política, mas norteadas pelos pressupostos, pela lógica e pelas categorias ori-

undas da teoria social marxiana, orientam suas análises e pautam suas críticas pelo horizonte mais 

amplo da emancipação humana. Consequentemente, deseja propiciar a ocasião para um debate 

franco sobre os limites das perspectivas críticas em Psicologia e em Psicologia Política que estabele-

cem o Estado Democrático de Direito e a ampliação das Políticas Públicas e Sociais como horizonte 

insuperável do “compromisso social” de psicólogas e psicólogos e que, implícita e consequentemen-

te, mantêm-se nos marcos da sociabilidade burguesa ao se pautarem exclusivamente pelo horizon-

te da emancipação política.  
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A Inserção da Psicologia e o Serviço Social no SUAS: Mapeamento da Produção de Conhecimentos 

Luiza Miranda Furtuoso (UFJF) 

     Fernando Santana de Paiva (UFJF) 

     Maria Lúcia Duriguetto (UFJF) 

     Ana Clara Serpa Cardoso (UFJF) 

Comunicação Oral 

O presente artigo tem como escopo analisar a produção científica no que tange a inserção da psicologia e do 

serviço social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de modo a entender: como e com 

quais objetivos ambas as profissões atuam nos serviços, bem como compreendem e se relacionam com os 

usuários da política; as particularidades da inserção da psicologia nesses espaços, visto que a profissão está 

se deparando com uma demanda historicamente distinta daquela que compôs durante muito tempo seu 

quefazer profissional, marcado em sua trajetória por perspectivas individualizantes e elitistas; e a relevância 

e possibilidades de uma atuação interdisciplinar nesse campo. Para tanto, realizou-se uma revisão sistemáti-

ca nas bases de dados Scielo, Lilacs, Medline, Ibecs, Paho, Psycinfo, Web of Science e nos bancos de teses e 

dissertações da PUC-SP, UFPE e UFRJ no período de 2007 a 2017. A amostra final foi de 75 artigos, 5 disserta-

ções e 2 teses. Os resultados evidenciam a coexistência de referenciais teórico-metodológicos e atuações 

heterogêneas que tendem a assumir o ecletismo como valor positivo e plural, a despeito da existência de 

parâmetros orientadores de atuação; tendência à individualização da “questão social” por parte da psicolo-

gia; precariedade das condições de trabalho por parte dos profissionais fruto do desmonte das políticas soci-

ais; e dificuldade na atuação interdisciplinar em razão das deficiências da formação profissional, com o con-

sequente reforçamento de uma atuação de cunho assistencialista, focalizado e residual. Partindo da tradição 

marxista para a compreensão do papel, potencialidades e limites das políticas sociais no capitalismo, os acha-

dos contribuem para uma análise crítica/construtiva da atuação desses profissionais, para a melhoria dos 

serviços ofertados e para traçar os caminhos de uma política que não termine em si mesma, mas que possa 

fomentar processos de conscientização dos usuários e auxiliar no processo emancipatório de toda sociedade. 

 

A Psicologia e as Chamadas Profissões Femininas em Debate 

Ana Kelly Adriano Viana (UFRN) 

     Ruth Maria de Paula Gonçalves (UECE) 

Isabel Maria Farias Fernandes de Oliveira (UFRN) 

Comunicação Oral 

O estudo buscou examinar a realidade das mulheres nas chamadas carreiras feminina, tendo como destaque 

o curso de psicologia. Reconhece-se que o fundamento ontológico da alienação decorre do antagonismo en-

tre capital e trabalho, nesse sentido, pretende-se compreender em que medida as bases teórico-práticas das 

chamadas carreiras femininas implicam em sua práxis. Assim, aponta-se o caráter histórico do ser social na 

sociabilidade do capital no qual assinala-se que no contexto da crise estrutural do capital, o trabalho alienado 

se acentua, reverberando no agir, pensar e sentir humanos. Desse modo, pretendeu-se estabelecer uma aná-

lise entre as relações sociais de sexo e a realidade das mulheres psicólogas, especialmente no que concerne 

aos locais de atuação, os principais referenciais teóricos e o espaço que elas ocupam no mundo acadêmico. 

Diante das críticas apontadas a categoria gênero foram destacados os limites a ela dados, no que concerne a 

emancipação humana. Apoiados pela ontologia marxiano-lukacsiana e na teoria das feministas francesas das 

relações sociais de sexo destaca-se as categorias, gênero, patriarcado e relações sociais de sexo, tendo no 

âmbito nacional e internacional os estudos de Saffioti (2015), Cisne (2014), Davis (2016) e Kergoat(2010). 
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Optou-se por uma pesquisa bibliográfica e documental que compreendam as categorias mulheres, psicologia e for-

mação acadêmica e prática. Em relação aos resultados, destaca-se que apesar de serem a maioria em sua profissão, 

as mulheres na psicologia possuem poucos referenciais femininos em sua área, uma alta carga horária e no campo 

da pesquisa, estas possuem dados semelhantes aos dos homens acerca de sua participação nas bolsas de pesquisa 

de alta produtividade. Então, concluí-se que apesar da grande inserção das mulheres na campo profissional e acadê-

mico, esta profissão ainda sofre com as condições adversas da sociedade capitalista – patriarcal- racista que se mate-

rializa nos campos teóricos e práticos da psicologia. 

 

A Relação Sujeito-Política Social na Perspectiva da Emancipação 

Mariana de Almeida Pinto (UFJF) 

     Fernando Santana de Paiva (UFJF) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho objetiva investigar, baseado no materialismo histórico-dialético, a relação sujeito-política social, 

adentrando no modo como as classes subalternas - alvo das políticas de assistência social - percebem a si e suas rea-

lidades, bem como constroem suas formas de enfrentamento/resignação às condições de pobreza nas quais se inse-

rem. A partir de uma revisão narrativa de literatura sobre a temática, constatamos que a predominância do caráter 

assistencialista, focal e compensatório nas ações e programas socioassistenciais - intensificado com a lógica neolibe-

ral - tem reforçado, na população “assistida”, a internalização das condições de necessitados, de humilhados e de 

submissos, historicamente, designadas à população pauperizada, decorrente da cultura da pobreza e da individuali-

zação da “questão social”. Da mesma forma que as políticas sociais apresentam seus limites e potencialidades, en-

tendemos que o movimento de consciência dos sujeitos por elas atendidos perpassa por processos não-lineares e 

contradições, relacionando-se com as características que conformam o modelo de sociabilidade vigente. É o que 

aponta Martín-Baró em seus estudos sobre a incidência da ideologia do fatalismo nos povos latino-americanos, so-

bretudo, na população pobre. Assim, embora o sentimento de humilhação e o conformismo/naturalização estejam 

presentes na vida cotidiana dos subalternos, há, também, a emergência de posturas críticas e de questionamentos 

às condições de vida enfrentadas, decorrentes da compreensão de si enquanto sujeitos de direitos, ainda que, por 

vezes, representem atos de rebeldia silenciosos (e silenciados) e/ou controversos. A despeito dessa ambiguidade e 

alternância constantes entre sensações de pessimismo/impotência e crenças em alternativas de modo de vida, con-

sideramos que a hegemonia de práticas moralizantes e clientelistas na política de assistência social podem dificultar 

processos emancipatórios dos sujeitos, mesmo quando inseridos nos limites próprios da política, ou seja, nas exigên-

cias e no protagonismo frente às ações do estado e à ótica da cidadania; no imediatismo e espontaneísmo; na eman-

cipação política. 

 

Apontamentos Sobre o Diálogo entre Feminismo e Marxismo na Revista Feminism & Psychology 

Evelin Geordana Rodrigues dos Santos (UFG) 

     Fernando Lacerda Júnior (UFG) 

Comunicação Oral 

Feminismo e marxismo são duas importantes tradições teóricas que contribuíram para a reformulação da psicologia 

como ciência e profissão. Neste sentido, o presente trabalho pesquisou como se deu a articulação entre o feminis-

mo, o marxismo e a psicologia através do periódico norte-americano Feminism & Psychology. Os objetivos específi-

cos do estudo foram: (1) investigar de que maneira os conceitos marxistas foram importantes para a consolidação de 

uma psicologia voltada para a emancipação feminina; (2) pesquisar a relação entre conceitos da psicologia feminista 

e o marxismo; (3) analisar criticamente as abordagens teórico-metodológicas marxistas presentes nos estudos sobre 
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a psicologia feminista. Esta pesquisa assentou-se no método marxista, além de incorporar conceitos da psicologia 

feminista. Através do mecanismo de busca de palavras no corpo do texto pesquisou-se pelas palavras “Marx” e 

“Marxism” no periódico mencionado, resultando em um total de 16 textos, compreendidos entre os anos de 1999 e 

2010. Eles foram divididos em dois eixos: não marxistas (10 textos) e marxistas (6 textos). Os não marxistas foram 

agrupados nas seguintes categorias: 1) psicologia feminista e processos de insurgência; 2) masculinidades e feminili-

dades: construcionismo como ferramenta de combate às desigualdades; 3) psicanálise e gênero; 4) diferenças bioló-

gicas e suas dicotomias. São marcados pela presença do construcionismo social e pela compreensão infiel aos con-

ceitos teórico-metodológicos do marxismo. Já os textos marxistas se dividem em duas categorias: 1) biological poli-

tics: contribuições de janet sayers e 2) mulher e capitalismo: desigualdades de raça, classe e gênero. São marcados 

por enfrentamentos sobre a falsa concepção de que as desigualdades entre homens e mulheres tem origem nas di-

ferenças biológicas. A pesquisa demonstrou que a aproximação do marxismo à psicologia feminista contribui para a 

desideologização de noções biologicistas das desigualdades de gênero.  Palavras-chave: feminismo, marxismo, psico-

logia. 

 

Dialética do Fatalismo: Do Fatalismo dos Sujeitos para o Fatalismo da Ordem 

Pedro Henrique Antunes da Costa (UFPB) 

     Kíssila Teixeira Mendes (UFJF) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho tem como objetivo o aprofundamento do conceito de fatalismo cunhado por Martín-Baró para a 

realidade brasileira, compreendendo seu movimento dialético, a partir das características de resignação e revolta em 

caráter individual e coletivo em nosso país. Para isso, além de recorrermos à formulação do autor e sua produção, a 

discussão teórico-conceitual foi articulada e ancorada em pressupostos da tradição marxista, em dados sobre nossa 

realidade, bem como em manifestações artísticas nacionais que ilustram esta realidade e como a dialética do fatalis-

mo se expressa nela. O questionamento central é o de como direcionar o fatalismo que assola e se volta para os su-

jeitos, sobretudo, os pobres da classe trabalhadora, em direção a perspectivas de revolta capazes de provocarem 

rupturas estruturais nessa sociabilidade e, consequentemente, em suas condições de vida, com vistas a um horizon-

te democrático e mais equânime. A partir disso, são sinalizadas algumas implicações da utilização deste conceito e 

seu caráter dialético para a psicologia brasileira. Em suma, as possibilidades de passagem de um fatalismo dos sujei-

tos para o fatalismo da ordem, seja a partir da práxis do psicólogo brasileiro, seja enquanto visão de mundo geral, 

são: 1) conscientização enquanto horizonte do quefazer; 2) recuperação da memória histórica; 3) visar as condições 

objetivas comunitárias; 4) fortalecer a organização popular, considerando as formas estatais/institucionais e a eman-

cipação política, mas indo além delas, num horizonte da emancipação humana; 5) compreensão e atuação do psicó-

logo enquanto integrante da classe trabalhadora. 

 

História da “Crise da Psicologia Social” Brasileira: Transformação Social é a Palavra de Ordem? 

Gervásio de Araújo Marques da Silva (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Este é um estudo histórico da psicologia social brasileira, buscando mapear os posicionamentos críticos durante a 

chamada “crise da psicologia” na década de 1970. Para algumas narrativas históricas, da institucionalização da psico-

logia social na década de 1930 até os anos 1960 reproduziu-se modelos importados da Europa e, especialmente, dos 

EUA, quando na década de 1960 o modelo hegemônico se torna o cognitivo-experimental. Estas narrativas apontam 

que na década de 1970 esta psicologia social hegemônica começou a ser questionada. O objetivo foi identificar os 

posicionamentos críticos na psicologia social nos anos 1970. A metodologia utilizada foi a pesquisa documental, fun-
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damentada no método materialista histórico-dialético. Analisou-se 45 artigos de quatro periódicos com publicação 

nos anos 1970: o Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada (RJ), o Boletim de Psicologia (SP), o Boletim do Instituto 

de Psicologia (RJ) e o Psico (RS). Algumas narrativas históricas generalizam a psicologia social até 1980, mistificando 

como bom ou ruim ou mera reprodução da psicologia social estadunidense. O nascimento da ABRAPSO aglutinou 

várias críticas, como as realizadas por Dante Moreira leite nos anos 1950, pelo setor de psicologia social da UFMG 

nos anos 1960 e por diversos autores em 1970 pontuando a “crise da psicologia social”, a limitação do método expe-

rimental e a irrelevância social. A “crise” não foi de paradigmas no sentido khuniano. Questões como política, ditadu-

ra militar e transformação social não foram discutidas nos textos, temas em voga nos movimentos sociais e na socie-

dade em geral, que a partir da segunda metade de 1970 inicia um processo de “transformação” em direção à demo-

cracia. Apesar das críticas, o modelo hegemônico foi o cognitivo-experimental, não havendo mudança teórica e me-

todológica na psicologia social do período. Este processo de renovação, que resulta em uma psicologia social crítica, 

somente se verifica em publicações na década de 1980. 

 

Marxismo e Psicologia Crítica: Um Levantamento acerca da Propriedade nos Estudos Psicológicos 

Tamara de Castro Mendonça Mesquita (UFG) 

     Fernando Lacerda Júnior (UFG) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho apresenta resultados de uma pesquisa que pretende discutir a presença e o tratamento da cate-

goria propriedade nos estudos em psicologia, principalmente no campo que se autodenomina crítico pela utilização 

do termo “psicologia crítica”. A propriedade é categoria central para a fundamentação de uma psicologia que se pro-

põe à realização da crítica ao próprio campo de saber em que se insere e à sociedade capitalista contemporânea – a 

qual se alicerça na propriedade privada. Assim, compreende-se que o estudo da categoria propriedade deve ser par-

te de qualquer proposta de psicologia crítica que toma como horizonte societário a emancipação humana. Neste 

sentido, foi realizado um levantamento bibliográfico em bases indexadoras de periódicos com palavras-chave que 

remetem à propriedade, buscando analisar os resultados à luz dos estudos marxistas. Foi possível identificar 85 pu-

blicações que mencionam a categoria no campo da psicologia, das quais 15 foram selecionadas para este estudo, 

entre artigos, teses e livros. Mesmo nesses casos, poucas vezes a propriedade recebeu destaque ou foi tomada co-

mo objeto central de análise. Da leitura e análise dos textos, extraíram-se as seguintes temáticas em trabalhos que 

citam a propriedade como base do capitalismo: 1) determinação do modo de produção da vida e da subjetividade na 

contemporaneidade; 2) fundamento teórico da pedagogia histórico-crítica ou de políticas e práticas educacionais; 3) 

explicação da “questão social”, do desdobramento de políticas públicas e da necessidade do “compromisso social” 

do psicólogo. A partir da discussão destes resultados, pretende-se destacar as possíveis contribuições da análise 

marxista para a constituição de uma psicologia que contribua para a transformação da realidade no sentido da 

emancipação humana. A lacuna identificada na importância atribuída à propriedade neste campo do conhecimento  

atenta para a necessidade de se repensar o recorte aplicado aos objetos da psicologia e pode indicar limites da pró-

pria psicologia crítica. 
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O que Caracteriza a Psicologia Crítica Brasileira? 

Lucas Matheus Pereira Cruvinel (UFG) 

     Fernando Lacerda Junior (UFG) 

Comunicação Oral 

O marxismo é teoria social crítica que sublinhou a historicidade do mundo social com a finalidade de compreender e 

transformar o movimento de sociabilidades regidas pelo capital.  Deste modo, a presença do marxismo na história da 

psicologia possibilita importantes estudos que explicitem problemáticas sobre a psicologia na história, isto é, suas 

funções sociais, suas políticas, seus projetos societários. A investigação da elaboração da psicologia crítica no Brasil 

vai de encontro com essa proposta, uma vez que ela é fortemente influenciada pelo marxismo. Objetiva-se, assim, 

identificar as diferentes concepções de psicologia crítica nos periódicos brasileiros. O levantamento dos artigos foi 

realizado a partir da busca da palavra-chave “psicologia crítica” nas bases de dados Scielo e Pepsic. Para selecionar os 

textos foram aplicados quatro critérios de exclusão: textos escritos em outro idioma, textos que não fossem artigos, 

artigos que não contivessem o termo pesquisado e artigos que tivessem a palavra-chave apenas em suas referências. 

Foram selecionados 97 artigos e estabeleceu-se um recorte temporal para viabilizar o estudo, escolhendo as produ-

ções publicadas entre 1991 e 2013, ano em que houve um aumento exponencial de produções com menção à psico-

logia crítica. Os 35 artigos publicados até o ano de 2012 foram classificados a partir de três objetivos de análise: (1) 

seu conteúdo; (2) o conceito de psicologia crítica e (3) os referenciais marxistas utilizados. Conclui-se que a psicolo-

gia crítica foi utilizada, sobretudo, para apresentar contribuições a teorias e práticas psicológicas; há uma grande 

quantidade de trabalhos que utilizam o marxismo como contribuição específica a algum assunto tratado e não como 

fundamento. A maior parte dos trabalhos apresenta uma definição imprecisa de psicologia crítica e uma quantidade 

significativa dos artigos não defendem mudanças sociais, ainda que pontuais. As principais referências marxistas utili-

zadas são da Escola de Frankfurt ou autores marxistas brasileiros. 

 

Psicologia Comunitária e Luta de Classes no Brasil: Projetos Políticos e Vinculações Históricas 

Larissa Soares Baima (PUC CAMPINAS) 

     Raquel Souza Lobo Guzzo (PUC CAMPINAS) 

Comunicação Oral 

O presente trabalho é parte de uma investigação que tem como objetivo geral a análise de projetos políticos presen-

tes na trajetória histórica da psicologia comunitária no brasil. Problematiza a existência de uma inflexão política nes-

sa trajetória e propõe explorar algumas possíveis vinculações dessa inflexão com tendências do processo histórico-

social geral do país. Para isso, toma como objeto algumas de suas produções bibliográficas, em que se evidencia o 

deslocamento de uma postura de enfrentamento ao estado, para uma de reivindicação do estado como aliado no 

trabalho comunitário em psicologia. Nesta comunicação, como objetivo específico, propomos problematizar a vigên-

cia de dois conceitos que adquirem centralidade nas propostas de alguns de seus representantes: o da ação munici-

pal e o do desenvolvimento comunitário. O primeiro torna-se expressão chave da estratégia de mudança social de 

tais propostas, baseando-se na conciliação entre as classes e na parceria sociedade-estado. O segundo, embora críti-

co ao tradicional modelo de desenvolvimento de comunidades, pressupõe a integração do desenvolvimento comuni-

tário ao desenvolvimento local, assimilado ao desenvolvimento econômico capitalista. Acreditamos que o recurso a 

esses conceitos, na formulação da concepção de psicologia comunitária com a qual tem trabalhado alguns de seus 

grupos ou figuras representantes, indica algumas vinculações da referida inflexão política com o rearranjo na hege-

monia de projetos políticos e estratégias no campo da luta de classes no brasil. No quadro de entrada do brasil no 

atual modelo de acumulação capitalista e de hegemonização de certas estratégias políticas no amplo campo da es-

querda, tais vinculações parecem apontar para uma acomodação do projeto político hegemônico, na psicologia co-

munitária, aos limites da participação social na ordem burguesa. Em última instância, tal acomodação revela o encer-
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ramento desse projeto político aos restritos marcos da emancipação política, processo que encontra correspondên-

cia nos referidos rearranjos no quadro histórico-social e político brasileiro. 
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GT 24 | Práticas Formativas em Psicologia Política 

 

Eixo Temático 5 

Psicologia Política: História, Perspectivas Teórico-Metodológicas e Contribuições para a Expansão da 

Democracia 

 

Coordenadores(as) 

Tiago Cassoli (UFG) 

Flávia Cristina Silveira Lemos (UFPA)  

 

O objetivo do GT é articular os saberes (formais e informais) produzidos e as práticas desenvolvidas 

na formação em psicologia e em outros espaços de formação, na graduação, pós-graduação e movi-

mentos sociais, sob a ótica da psicologia política. Pretende-se propor um espaço de discussão de 

diferentes experiências de formação (ensino, pesquisa e extensão), as quais tragam debates sobre 

questões referentes à democracia, participação social, consciência política, controle social das polí-

ticas públicas e movimentos sociais, entendendo que estes espaços da formação são lugares impor-

tantes de construção de enfrentamentos a todas as formas de autoritarismos e totalitarismos. Obje-

tiva-se problematizar práticas formativas em suas contribuições para a construção teórico-

metodológica cujo foco dos trabalhos tenham relações com a psicologia política.  
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A Disputa pela Hegemonia e os Desafios do Ensino de Psicologia Política em Tempos Antidemocráticos 

Valéria Vanessa Ferreira dos Santos (UNIRB - ARAPIRACA) 

Relato de Experiência 

Este relato de experiência parte da perspectiva de que a construção de qualquer conhecimento, inclusive o 

científico, está permeada de uma disputa política acerca da construção da realidade e das concepções de 

mundo. Esta disputa vincula teoria e prática na produção do conhecimento e na consolidação – ainda que 

precária - de um  discurso acerca dos processos psicossociais que produz. A partir dos conceitos de Laclau e 

Mouffe, podemos definir esta consolidação precária como hegemônica na medida em que fixa uma objetivi-

dade a partir de determinada construção discursiva contingente. Nesse sentido, a politização acontece atra-

vés da subversão dessa ordem social hegemônica, do discurso fixado em disputa. O imaginário democrático, 

pensado como vazio de significado a priori pode ser, então, colocado em questão. Partindo desses pressu-

postos, este relato se preocupa em pensar as práticas formativas no ensino-aprendizagem acerca dos proces-

sos psicossociais como disputa política que se radicaliza no contexto atual de perseguição ao ensino que se 

declara político e “toma partido” nesta disputa. Este relato pretende refletir sobre os desafios de uma jovem 

professora de psicologia política na construção dos cronogramas e temáticas envolvidas nas disciplinas de 

psicologia social e processos psicossociais da exclusão numa faculdade privada no agreste alagoano. Ao colo-

car as dificuldades da afirmação do político e a radicalidade do contexto brasileiro de disputa atual, este rela-

to pretende contribuir para o diagnóstico da mesma e o papel da psicologia política neste processo. 

 

A Formação de uma Psicologia Política a partir de uma Residência Multiprofissional no SUS 

Katarina de Lima Fernandes (UPE; Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial Libertando Subjetividades,  

Coletivo Pernambucano de Residentes em Saúde) 

     Breno Lincoln P. de S. Diniz (UPE, Coletivo Pernambucano de Residentes em Saúde) 

     Talita Rodrigues da Silva (UPE,  

Coletivo Pernambucano de Residentes em Saúde, Rede de Mulheres Negras) 

     Jorge Luiz da Silva (UPE), Coletivo Pernambucano de Residentes em Saúde) 

     Alanna Figueiroa Valentim (UPE; FIOCRUZ) 

Relato de Experiência 

As residências multiprofissionais em saúde foram criadas levando em consideração as necessidades locais, 

regionais e a formação em serviço, orientada no e para o SUS. Essa imersão dos(as) residentes-profissionais-

militantes, em um território vivo, requer de nossas práticas ação-reflexão-ação, considerando as dimensões 

plurais e complexas que perpassam por um compromisso implicado na mudança dos contextos e realidades 

da população. A construção da psicologia historicamente baseou-se em uma prática centrada no indivíduo 

enquanto sujeito ahistórico, apolítico e culturalmente determinado a partir do dualismo individual-social, 

como se a relação existente entre esses aspectos fosse isolada. A partir da inserção em um programa de resi-

dência multiprofissional em saúde da família e saúde mental em Pernambuco, notamos a importância da in-

serção da psicologia no campo das políticas públicas, especificamente no sus, para a ampliação do seu olhar 

diante dos fenômenos sociais que influenciam sujeitos e suas coletividades. O projeto político-pedagógico 

dos programas supracitados permite a complementação das 60 horas semanais nos acompanhamentos aos 

movimentos sociais,. Esse contato incita o caráter transformador para a/o profissional da psicologia, vide à 

crítica ao modelo hegemônico da atual prática, sustentada distante da realidade social, ainda reprodutora 

dos moldes e normas impostas historicamente pela sociedade capitalista, manicomial, patriarcal, racista e 

LGBTfobica. A preocupação e envolvimento acerca das questões estruturais se destacam pela orientação de 
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uma práxis política baseada na educação popular, motivadas pelos princípios do diálogo, amorosidade, problematiza-

ção, construção compartilhada de saberes e compromisso com a construção do projeto democrático e popular. Por 

fim, oportuniza a mobilização diante de questões que outrora sustentavam um discurso de neutralidade e passivida-

de, sendo possível neste cenário serem questionadas a partir das experiências de construções coletivas e participati-

vas, onde o protagonismo e autonomia enquanto residentes-profissionais-militantes são fundamentais para a refle-

xão e engajamento na construção de uma psicologia política. 

 

A Psicologia Política na Perspectiva de Estudantes de Psicologia 

Douglas da Luz Mendes (UNASP-SP) 

     Alessandro Soares da Silva (USP) 

Comunicação Oral 

Como apontou Alexandre Dorna (2004), a psicologia política constitui uma espécie de “paradigma perdido”, sendo 

ministrada como disciplina no Brasil em raros cursos de psicologia e ciências sociais. O presente estudo foi realizado 

com o objetivo de avaliar como estudantes de graduação em psicologia percebem o campo da psicologia política no 

que tange 1. A sua origem e constituição, 2. Objeto, 3. Metodologia, 4. Temáticas de investigação e 5. Atuação pro-

fissional. Foram aplicados 720 questionários em 6 instituições de ensino, sendo uma pública e 5 privadas. O trabalho 

confirmou o desconhecimento do campo como tal por estudantes que o identificaram prioritariamente como uma 

subárea da psicologia social, sendo que em menor número o identificou como pertencente às ciências políticas ou a 

área interdisciplinar do conhecimento. O estudo aponta para uma identificação do campo com a política da psicolo-

gia seguido da relação deste com psicologia da política, indo de encontro com a literatura (Dorna, 2004; Silva, 2012). 

Desta forma, fica clara a necessidade do incremento da oferta da disciplina visto que há um claro desconhecimento e 

nenhuma das instituições oferta a mesma em seu plano de estudos. Finalmente, a pesquisa identificou um alto nível 

pelo campo de interesse entre os entrevistados.  

 

Análise de Temas Políticos na Produção Científica da Psicologia Social no Nordeste 

Lorena de Melo Barbosa (UFAL) 

     Frederico Alves Costa (UFAL) 

Comunicação Oral 

Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla que visou discutir aspectos teóricos, políticos e históricos referen-

tes à análise de temas políticos realizada por pesquisadores/as que se identificam com o campo da psicologia social e 

que atuam em programas de pós-graduação (ppg) em psicologia social ou em psicologia situados na região nordeste 

do Brasil. O objetivo deste trabalho é discutir a relação entre os temas políticos investigados por estes pesquisado-

res/as (gênero, sexualidade e racismo) e o contexto sócio-histórico da região nordeste, considerando estratégias po-

líticas de democratização social. A análise foi realizada através da teoria do discurso, de Laclau e Mouffe. A partir de 

uma abordagem qualitativa, foi realizado  uma revisão bibliográfica sobre os temas racismo, gênero e sexualidade no 

contexto sócio histórico da região nordeste. Em seguida, foi realizada a leitura dos artigos dos pesquisadores selecio-

nados para a pesquisa acerca daqueles temas políticos e, com base na teoria do discurso, feita a análise de suas pro-

duções, relacionando-as com a revisão bibliográfica. Foram focalizadas as estratégias de enfrentamento propostas 

pelos autores e, a partir dos conceitos de lógica da diferença e lógica da equivalência, feita uma reflexão acerca das 

implicações destas para a expansão da democracia. A revisão bibliográfica apontou para a importância do debate 

sobre relações de dominação referentes aos temas políticos gênero, sexualidade e racismo na região nordeste do 

país. A revisão e a análise dos artigos dos pesquisadores permitiu-nos observar a preocupação com a expansão de 

direitos democráticos a partir de propostas que se aproximam da lógica da diferença ou da lógica da equivalência. 
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Conclui-se que estas produções apontam para demandas sociais insatisfeitas na ordem social hegemônica e que é 

importante compreender as estratégias propostas para o alcance destas demandas, pois apresentam implicações 

distintas para a expansão da democracia. 

 

Bibliometria da Revista Psicologia Política – Brasil (2001-2015): Campo de Dispersão e Compromisso Ético-

Político 

Domenico Uhng Hur (UFG) 

     José Manuel Sabucedo (USC (ESPANHA)) 

Comunicação Oral 

Em 2015 a Revista Psicologia Política (RPP) completou quinze anos de existência, com 34 números e 319 artigos e 

resenhas. O objetivo deste artigo é conhecer a produção acadêmica da RPP para discutir os temas pesquisados e o 

perfil dos autores. Como método, realizamos uma análise bibliométrica, quantitativa e descritiva, sobre todos os arti-

gos publicados.  Para fins de comparação separamos em três períodos I- (2001 – 2005), II- (2006 – 2010), e III- (2011 

– 2015). Como resultados, discutimos dados sobre o perfil dos autores e os principais temas desenvolvidos nos arti-

gos. O perfil do autor da RPP é eminentemente feminino, correspondendo a 60% do total. Sua área de formação ma-

joritária é a psicologia (75,8%). As autoras estão vinculadas a instituições públicas (68,6%), de capitais (83,6%) e da 

região sudeste (54,3%). 16,3% corresponde a autores estrangeiros, sendo a maioria da américa latina. O índice de 

colaboracao ainda é baixo, predominando artigos com apenas um autor (51,1%). Os temas pesquisados são muito 

variados, assim como os métodos e referenciais teóricos, que se afastam das questões clássicas da psicologia política 

dos estados unidos e da Europa. O tema de fundamentos teóricos e históricos da psicologia política foi o que teve 

maior frequência (25,1%). No que se refere ao tipo de método, discussões teóricas tiveram prevalência (49,8%), e o 

procedimento empírico mais utilizado foi a entrevista (18,8%). As teorias mais utilizadas provêm do campo da psico-

logia política (28,6%). O compromisso ético-político da psicologia foi uma das questões importantes encontradas. 

Consideramos que há um campo disperso e difuso, no qual as temáticas pesquisadas se referem tanto à psicologia 

política, psicologia social, sociologia, ou filosofia. Portanto, consideramos ser de importância a produção de um de-

nominador comum mais consistente à área. Palavras-chave: psicologia política; análise bibliométrica; história da psi-

cologia; revista psicologia política; brasil. 

 

Estudos em Psicologia Política – Pólis 

Antonio Caubi Ribeiro Tupinambá (UFC) 

Comunicação Oral 

O atual projeto se constrói dentro da perspectiva do trabalho e das relações sociais e políticas, introduzindo a área 

de conhecimento da psicologia política em perspectiva emancipadora no contexto acadêmico da UFC por via do cur-

so de psicologia e do seu programa de extensão. O projeto nasce com foco no comportamento político nas socieda-

des contemporâneas e nos efeitos dos movimentos sociais e políticos atuais sobre as liberdades e processos emanci-

patórios, bem como seus impedimentos em escala local, nacional e global. Tem por objetivos o desenvolvimento de 

um campo interdisciplinar de reflexão e prática investigativa e divulgadora, reunindo debates em torno de questões 

como: preconceito social, racismo, xenofobia, movimentos sociais, violência coletiva social, relações de poder, movi-

mentos emancipatórios de povos e nações, valores democráticos e autoritarismos, laicismo, análises de discursos e 

ideologias, de universos simbólicos e práticas institucionais. Nessa perspectiva, o pólis atua desde sua criação formal 

em 2013, como projeto de extensão, também com missão educativa e de pesquisa. Criou um blog para divulgação e 

atualização, bem como no seu âmbito foram realizadas atividades diversas que seguem sua linha de criação, como 

palestras de apoio a movimentos sociais em busca da cunhada emancipação e libertação humana, bem como estu-

dos, pesquisas e construções teóricas para a fundamentação de suas atividades. 
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Inclusão de Temas da Psicologia Política na Criação de Monografias de Cursos de Especialização 

Maria Aparecida Cunha Malagrino Veiga (PUC/SP) 

Comunicação Oral 

Na UNIFESP/UAB, um número de professores da rede pública de ensino, em São Paulo, participa do curso de especi-

alização lato sensu denominado especialização de ensino de filosofia para ensino médio. Essa especialização só foi 

aprovada depois de seis anos de sua proposta inicial, levada a apreciação do Ministério da Educação e Cultura – MEC

- e oferecida ao público justamente num momento em que esta disciplina saiu da grade curricular do ensino funda-

mental e médio. Com o desenvolvimento da especialização cresceu a insatisfação dos alunos mediante o processo 

político e o modo de tratar as especificidades do sistema educacional. Assim, na realização das monografias percebe-

mos a oportunidade de inserir temas pesquisados no campo da psicologia política. Estamos com dez monografias em 

desenvolvimento. Os temas trabalhados são: participação política; autoritarismo; consciência política; memória polí-

tica; ética e comportamento político. O estudo apresentará aproximações entre os textos de cunho filosófico e psico-

político no plano de ensino e plano de aula. Espera-se com essa iniciativa, apresentar o campo aos professores da 

rede pública de ensino municipal presentes no referido curso de especialização. 

 

Pela Construção de Novos Possíveis: Alianças entre Educação Inventiva e uma Psicologia Escolar Política 

Anna Becker (UFRJ) 

     Anna Carolina Cardoso de Abreu (UFRJ) 

     Dandara Conceição Silva (UFRJ) 

     Erick Silva Vieira (UFRJ) 

Comunicação Oral 

Não se apresentam como novidades os compromissos políticos que, em seus primórdios, tanto a ciência psicológica 

quanto a educação escolar firmaram em vistas de selecionar, corrigir e uniformizar as diversas subjetividades. Quan-

do inserida no contexto escolar, a psicologia tem ocupado papel exclusivamente corretivo, seja em relação a proble-

mas comportamentais e/ou de aprendizagem, convocada somente quando o processo educacional encontra algum 

entrave - personificado sempre pelo estudante. No que diz respeito à construção do processo educacional, resta ao 

psicólogo o exercício de funções burocráticas, limitadoras das intervenções possíveis. Com o objetivo de propor no-

vos lugares da psicologia no âmbito escolar e sua relação com uma educação inventiva, o presente trabalho tem ori-

gem a partir de atuações acadêmicas e profissionais em instituições escolares no município do rio de janeiro que 

abrangem as múltiplas esferas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem: a mediação escolar, na medida em 

que põe em análise mútua práticas individuais e institucionais; a análise do vocacional, metodologia de intervenção 

que toma o grupo como dispositivo para discutir os critérios de escolha dos estudantes, adotando a escolha profissi-

onal como ponto de partida; e o estágio em psicologia dentro de uma unidade escolar, que se propõe a acompanhar 

e realizar intervenções institucionais tanto em sala de aula quanto junto à equipe. Constata-se que, mesmo com a 

adoção de metodologias e inserções no espaço escolar distintas, o compartilhamento da perspectiva de produção de 

subjetividade aponta para a relevância de uma psicologia escolar comprometida não com as demandas do mercado 

de trabalho, mas com uma educação crítica que abarque os diversos processos de subjetivação que atravessam os 

estudantes. Apesar das críticas dirigidas à escola contemporânea, acredita-se ser possível uma atuação neste espaço 

que auxilie à construção constante de uma educação que se faça inventiva para, deste modo, apoiar singularizações 

que sejam transformadas e transformadoras. 
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Precariedade do Apoio e Incentivo a Produção de Trabalhos Acadêmicos no Contexto Brasileiro 

Marta Taina Silva de Souza (FPO) 

Comunicação Oral 

Avaliar em uma perspectiva critica a realidade da precariedade da produção de trabalhos acadêmicos, e como isso 

afeta a maneira de cada curso fazer uma base de pesquisa, os fatores que levam a essa precarização e como isso afe-

ta as maneiras de se fazer ciência no Brasil, levando a falta de incentivo à iniciação cientifica. Essa fragilidade acadê-

mica, em forma de falta de distribuições para o encorajamento acadêmico cientifica e também em alguns contextos 

o repasse inadequado dessas verbas para diferentes áreas de pesquisa. Observando-se um total descaso na produ-

ção acadêmica brasileira. Por este tem como objetivo traçar uma analise critica, com recortes jornalísticos a atual 

realidade acadêmica e como isso afeta a futura produção acadêmica em diferentes contextos. Tanto em âmbito go-

vernamental, quanto em instituições privadas, e de como isso afeta a vida acadêmica em âmbito de produtivíssimo. 

Se inteirando de um contexto atual, tendo em conta as bases teóricas de níveis de produção acadêmica, compara-

mos as questões propostas como uma analise critica dessas perspectivas. Fazendo recortes de reportagens a cerca 

da instabilidade acadêmica e de como isso levou ao um declínio de produção acadêmica. Através desses recortes, faz

-se apontamentos críticos a cerca desta relação onde os subordinados universitários, passa a depender de uma colo-

cação onde não se pode produzir, por falta de verba. Como fonte de conclusão temos o fator de não reconhecimen-

to dos trabalhos realizados dentro das instituições e o fator de quando realizado o trabalho, a falta de retorno para 

manter um arcabouço tanto teórico e físico (por parte das produções de cunho cientifico), esta realidade vista em 

grandes proporções midiáticas. Deve-se reconhecer através do trabalho acadêmico uma razão de agente protagonis-

ta de mudanças sociais e assim reinventar o jeito que o pais enxerga o funcionamento acadêmico e como isso modi-

fica varias realidades e produz novos saberes. 

 

Psicologia Política e Comportamento Eleitoral 

Mozart Silva Guimarães (UNINASSAU) 

     Tatilene de Souza Cassiano (UNINASSAU) 

     Bruno Medeiros (UNINASSAU) 

Comunicação Oral 

Este resumo constitui a etapa inicial de um trabalho de conclusão de curso em psicologia, cuja temática aborda o 

campo do comportamento eleitoral brasileiro. Problematiza-se a definição de um percurso teórico-metodológico 

sobre essa temática, tendo em vista que a psicologia política é um espaço pouco investigado no Brasil, a nível de for-

mação acadêmica, emergindo a necessidade de uma exploração maior sobre a literatura e a incitação por pesquisas 

na área. Propõe-se pontuar a participação popular no contexto eleitoral, os relacionando ao processo de escolha 

partidária a partir do olhar psicossociológico. Realizou-se uma revisão bibliográfica sistematizada de pesquisas no 

Brasil, entre os anos de 2014 e 2018. Os critérios de inclusão para a eleição do corpus da pesquisa foram: a) pesqui-

sas publicadas no período de validade de até quatro anos, antecedentes a esta produção e b) artigos em português, 

que contemplam uma análise direta do comportamento eleitoral brasileiro. A revisão se deu através das plataformas 

Scielo e Portal de Periódicos CAPES, onde foram selecionados cinco artigos. Os resultados apontam quatro categori-

as: sentimento partidário, consciência e relações de conflito, interação entre grupos na escolha partidária e compor-

tamento eleitoral. Percebeu-se que as investigações de aspectos psicológicos sobre os fenômenos políticos estão em 

processo de expansão, com limitação de pesquisas em seu percurso histórico. A teoria Psicossociológica foi utilizada 

como aporte teórico para se analisar esses temas, dimensionando-se a compreensão do comportamento eleitoral a 

partir da pertença a uma categoria social e considerando-se a interação entre grupos como parte do processo cons-

ciente de diferentes informações para construção dessa categoria, agregando-se a um processo psicológico e sócio-

histórico. Os estudos considerados nessa análise buscam explicar o campo do fenômeno político considerando os 
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processos cognitivos atrelados ao universo social, cultural e histórico, relacionando a Psicologia a outras áreas de 

conhecimento, abrindo precedência para reflexão e pesquisas acadêmicas. 

 

Racismo Institucional no Brasil Definindo os Lugares Socialmente Assumidos pelos Imigrantes no País 

Mariana Luzia Aron (UPM/USP) 

     Aparecida Tatiane de Almeida Carneiro (UNINOVE) 

Comunicação Oral 

O racismo é um mecanismo historicamente utilizado para o controle e organização social, definidor de lugares orien-

tados pelos critérios de raça/cor. Ele é uma microestrutura do poder, capaz de definir quais desses grupos devem 

viver ou morrer, posicionamento validado pelas teorias evolucionistas que naturalizavam a segmentação social entre 

os grupos superiores e inferiores. Bauman (2017) relaciona tais conceitos ao lugar globalmente assumido pelos imi-

grantes e considera que haja estreita relação entre a amplificação dos movimentos migratórios e o cenário sócio-

histórico atual. O presente trabalho decorre de uma pesquisa qualitativa, realizada na região central do município de 

São Paulo, com vistas à compreensão sobre as representações dos imigrantes e seu impacto no acesso destes aos 

serviços de saúde. Incluiu 23 imigrantes, 34 profissionais dos equipamentos voltados aos cuidados integrais de saú-

de, 52 graduandos dos cursos de psicologia, odontologia, nutrição, e enfermagem e 15 pós-graduandos em saúde da 

família das áreas de enfermagem, fisioterapia, nutrição, odontologia, farmácia e psicologia. Foram aplicados questio-

nários e desenvolvidas entrevistas semi-estruturadas, cujas respostas explicitaram o racismo velado que permeia o 

país, validado social e moralmente e que transpassa as políticas públicas, impactando o acesso dos imigrantes aos 

serviços de saúde, impondo-lhes um lugar marginal na sociedade, expondo-os a condições de vida extremamente 

vulneráveis. Pobreza, discriminação e preconceito, além do idioma, são marcas que excluem e definem a (não) inser-

ção dos imigrantes no sistema de saúde (Carneiro, 2018). As políticas públicas assumem um importante papel no 

tocante a materialização e manutenção deste racismo no âmbito institucional, legitimando as desigualdades sociais, 

econômicas, raciais e étnicas, na medida em que não cumprem com sua função – reduzir as desigualdades – cami-

nhando para amplificação do interstício social, através da criminalização da pobreza e pouca efetividade na garantia 

dos direitos básicos da população (Lacerda Jr., 2015). É preciso portanto que façamos mais. 

 

Visitas Domiciliares: O Alcance do Cotidiano na Prática Formativa de Estudantes de Psicologia 

Onair Zorzal Correia Junior (FAP) 

     Kareislla Medeiros (PMI) 

Comunicação Oral 

As visitas domiciliares na política de assistência social se constitui como ferramenta de alcance aos sujeitos atendi-

dos, pois enquanto estratégia de intervenção possibilita a compreensão da realidade social, assim como a aproxima-

ção dos serviços ao cotidiano comunitário e individual. Compreendendo a necessidade de aproximação da academia 

com os serviços de políticas públicas, o presente trabalho objetiva analisar a função das visitas domiciliares na cons-

trução formativa dos estagiários de psicologia. Tomando como orientação teórica e metodológica a psicologia social 

comunitária e a psicologia política, esse trabalho analisou a experiência de estágio curricular supervisionado de alu-

nas (os) de psicologia no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Território I do Município de Ipatinga. 

Buscando construir uma análise sobre a práxis empreendida, foram analisados os relatórios finais dos estagiários que 

passaram entre 2015 e 2018 pelo referido dispositivo. Ressalta-se que também foi levado em consideração as narra-

tivas que aconteciam nas supervisões de campo e em sala de aula. Como resultado percebeu-se que as visitas domi-

ciliares mostram-se como espaço construtor de empatia, visto que possibilitam de maneira concreta a aproximação 

dos estagiários aos atendidos, assim como da própria política de assistência social. Para os estagiários as visitas se 
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constituíram como prática expressiva para compreender as relações entre as vulnerabilidades sociais ao qual o públi-

co se apresenta exposto e as questões de base subjetiva. Percebe-se também que a formação em psicologia, ainda 

muito focada em práticas clínicas, levam os estagiários a se sentirem pouco confortáveis em sua atuação, surgindo 

algumas vezes frases como “eu não tenho estrutura”, ou “eu não vou dar conta”. Com isso, as visitas domiciliares 

possibilitaram o contato com os sujeitos atendidos, promovendo uma aproximação do estudante com o compromis-

so social da psicologia, assim como uma crítica às práticas de cunho assistencialista e ao processo de assessoramento 

dos casos. 
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