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APRESENTAÇÃO 

O IX Simpósio Brasileiro de Psicologia Política - uma parceria entre a Associação 
Brasileira de Psicologia Política, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o 
Grupo de Pesquisa Modos de Subjetivação, Políticas públicas e contextos de 
vulnerabilidade - foi fruto de intenso trabalho de um coletivo que apostou na construção 
de um espaço de discussão e problematização de um conjunto de questões que se 
colocam de modo imperativo em nossa sociedade atualmente (a relação Estado e 
movimentos sociais no contexto de crise política, juventude e participação política, 
gênero e diversidade sexual, políticas públicas, usos da cidade, intervenção e atuação 
profissional). 

Para buscar um ponto de conexão entre essas questões, tomamos os territórios 
e os modos cotidianos de captura e resistência neles produzidos, já que é no cotidiano 
que a vida é tecida e é nos territórios que ela pode ganhar um rosto. 

Desde a crise política que se instalou em nosso país a partir da última eleição 
presidencial que culminou no golpe parlamentar e destituiu uma presidenta eleita 
democraticamente, nosso cotidiano tem se perfilado em meio a forças de captura 
(expressas nas inúmeras manifestações conservadoras e fascistas dentro e fora de 
nossas instituições), mas também de variadas formas de resistência produzidas por 
coletivos, principalmente de jovens, que desafiam os velhos e corroídos donos da 
política e a tomam como forma de afirmação de diferença e de um novo projeto de 
sociedade. 

Desse modo, entendemos que esse cenário é profundamente desafiador para a 
Psicologia política, convocando-nos ao debate e a um posicionamento ético, estético e 
político. Assim, esperamos que este simpósio possa ser um território para encontros, 
debates, questionamentos em torno de uma realidade que nos atravessa e nos atinge 
profundamente.  

O IX Simpósio Brasileiro de Psicologia Política, realizado entre 04 e 07 de 
outubro de 2016, contou com uma vasta programação que apresentou uma psicologia 
política plural, diversa e em franco diálogo com outras áreas do conhecimento. São 51 
mesas redondas, 55 pôsteres e mais de 360 comunicações orais. Seus autores e 
autoras são oriundos de várias cidades do país, vinculados a serviços, universidades, 
programas de pós-graduação e movimentos sociais.  

O processo de organização do IX Simpósio Brasileiro de Psicologia Política 
mobilizou uma série de alunos e docentes do curso de Psicologia da UFRN, professores 
e alunos de outras instituições, a diretoria da Associação Brasileira de Psicologia 
Política, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e contou com o imprescindível 
apoio de seus 536 participantes, além de importantes parceiros, tais como o Conselho 
Federal de Psicologia (CFP), Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN 
(CCHLA/UFRN), Pro-Reitoria de Extensão da UFRN (PROEX/UFRN), Pró-Reitoria de 
Pesquisa da UFRN (PROPESQ/UFRN), Departamento de Psicologia da UFRN, 
Conselho Nacional De Desenvolvimento Científico E Tecnológico (CNPQ), 
Coordenação De Aperfeiçoamento De Pessoal De Nível Superior (CAPES), 
Universidade Potiguar (UNP) e Sindicato dos Docentes da UFRN (ADURN). 
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MESAS REDONDAS  

 

1. DIREITOS HUMANOS E PSICOLOGIA:  

(R)EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS DO FASCISMO 

Jon Anderson Machado Cavalcante (UFC), João Paulo Pereira Barros (UFC) e Marcus 
Giovani Ribeiro Moreira (FANOR) 

Resumo 
Esta mesa aborda problematizações sobre diferentes expressões do fascismo em nossa 
contemporaneidade. Para tal, os três trabalhos aqui apresentados lançam mão de 
referências distintas, mas que convergem na análise crítica sobre o fascismo, suas 
repercussões no campo dos direitos humanos e para a Psicologia enquanto saber e 
fazer profissional. Tais exposições são relevantes diante do que se apreende na história 
do Brasil, das diferentes feições de grupos e práticas conservadoras, de suas 
capilaridades no Estado, em organizações e instituições da sociedade civil. E, 
principalmente, perante o cenário atual de crise política, que reflete uma onda 
conversadora que se institui ao longo do final de primeira década do século XXI. Assim, 
parte-se de três aspectos, por um lado, historicamente construídos, e por outro, 
contemporaneamente tornados ‘críticos’ pelas relações e os efeitos de suas expressões 
e repressões de sujeitos, de modos de existência e de direitos. Dessa maneira, o 
primeiro trabalho aborda o recrudescimento de práticas de criminalização e extermínio 
de jovens negros, pobres e moradores das periferias urbanas no Brasil como expressão 
dos modos de atualização do fascismo na contemporaneidade. Traz como interlocução 
teórica os estudos genealógicos de Michel Foucault da biopolítica. O segundo trabalho, 
aborda relações entre religião e política, indicando, desde sua pertinência como unidade 
de análise, até sua configuração e/ou contribuição para práticas fascistas em nossa 
história. Traz como interlocução teórica os debates sobre a Colonialidade de Quijano, 
de Mignolo e de Walsh, o Paradigma da Libertação de Dussel e, em especial, as 
elaborações da Psicologia da Libertação de Martin-Baró. O terceiro trabalho, abordar a 
categoria racismo enquanto produtora e resultado simultâneo das subjetividades e 
enquanto mecanismo de subalternização, cisão e demonização do outro.  Traz como 
interlocuções teóricas a categoria foucaultiana de biopoder e biopolítica, bem com, na 
análise das subjetividades e políticas estatais de controle e extermínio de populações 
consideradas perigosas com um biótipo definido, nos moldes do Homo sacer de Giorgio 
Agamben, indivíduos “matáveis” e “morríveis”. Com essas exposições, observa-se que 
o necessário esforço para compreensão do fascismo como fenômeno histórico e social, 
e suas implicações na desqualificação e desconstrução dos avanços, ainda que 
limitados e permeados de contradições na sua fundamentação e efetividade, no âmbito 
da conquista de direitos humanos. Tais elementos problematizados em cada trabalho, 
constituem grandes e complexos desafios para a produção dos saberes e dos fazeres 
profissionais. Principalmente, diante da presença da Psicologia em diversas políticas 
públicas e sociais voltadas para os sujeitos, cujos direitos são sistematicamente 
violados. Políticas essas, por si só, permeadas de paradoxos conflitivos no que tange 
às práticas junto a tais sujeitos e às distâncias sociais que dificultam o agir com os 
sujeitos, mas, ainda atravessadas 

Palavras-chave: Fascismo. Direitos. Psicologia. Contemporaneidade. 
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1.1. “NO CAOS NINGUÉM É CIDADÃO”: CRIMINALIZAÇÃO DE JOVENS E 
AS FACES DO FASCISMO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. 

João Paulo Pereira Barros (UFC) 

 

Resumo 
Este trabalho visa apontar como o recrudescimento de práticas de criminalização e 
extermínio de jovens negros, pobres e moradores das periferias urbanas no Brasil 
expressa modos de atualização do fascismo na contemporaneidade. Para tanto, reflete 
como as faces atuais do fascismo articulam-se sob ide ais coletivistas de “segurança” e 
“justiça” que operam cisões da população entre “cidadãos de bem e “não cidadãos”. O 
trabalho traça interlocuções com estudos genealógicos de Michel Foucault, autor que, 
mesmo não sendo um estudioso do fascismo propriamente, apresenta reflexões 
potentes sobre o assunto em meio às suas discussões sobre biopolítica. São tecidas 
aproximações também com os estudos agambenianos em torno da biopolítica para 
apresentar a seguinte análise: o que há em comum entre a ampla parcela de jovens que 
vítimas de linchamentos, homicídios e chacinas nas grandes cidades brasileiras e 
aqueles que são os principais alvos da “guerra às drogas” e a maioria nos 
estabelecimentos de encarceramento é que eles escancaram o modo de funcionamento 
de uma sociedade pautada por uma biopolítica de extermínio dos “sujeitos matáveis”, 
sendo todo jovem pobre e ameríndio descendente no Brasil um virtual Homo Sacer. As 
articulações entre biopolítica e racismo realizadas pelos estudos foucaultianos servem 
de ferramentas para iluminar como, no cenário contemporâneo de gestão da pobreza, 
discursos e práticas em nome da “segurança” legitimam a guerra, o autoritarismo, a 
hierarquização de vidas, a exclusão e o extermínio no próprio cerne da biopolítica. 
Mostram ainda que as mortes dos “jovens matáveis” não se dão tão-somente por seu 
extermínio, senão que também s efetivam pelos estados de morte em vida, pelas 
situações de exclusão, de reclusão e de exposição à morte em seus locais de moradia. 
O trabalho também chama atenção para outras formas de fascismo, talvez mais 
discretas, e não exclusivamente articuladas à problemática do racismo, que se 
entranham nos processos de governamentalização juvenis que perfazem a vida 
contemporânea. Há, pois, novas formas de fascismo postas em marcha pela 
maximização da noção de indivíduo-empreendedor-de-si-mesmo, peculiar aos modos 
de subjetivação no contexto do neoliberalismo. São também expressões de uma vida 
fascista, na acepção foucaultiana, discursos e práticas que investem numa 
homogeneização insidiosa de modos de pensar, sentir e agir na vida social, com vistas 
ao abafamento, à desqualificação e à aniquilação da produção de diferenças. No 
contexto biopolítico da governamentalidade neoliberal, cada vez mais concorrencial, 
individualizante e naturalizador de desigualdades, a destruição da vida de muitos 
“outros”, considerada supérflua, continua condição para manutenção do bem-estar da 
vida de alguns. Assim é que as figuras contemporâneas da criminalidade vão sendo 
atreladas a indivíduos e grupos destoantes do ideal de “auto-empreendedorismo”, a 
exemplo dos jovens autores de atos infracionais. Em sua conclusão, o trabalho ratifica 
que produzir uma vida não-fascista implica reagrupar forças democráticas a fim de 
resistir a todas essas composições tirânicas de nossos tempos, afrontando-as pela 
reflexão e pela ação (micro)política. Nesses termos, como sugerem os princípios 
aludidos por Foucault, pensamento crítico e intervenção política constituem domínios 
contíguos, relações, revezamentos, e não substâncias que se sucedem e se 
complementam. 

Palavras-chave: Violência urbana. Juventude. Fascismo. Direitos Humanos. 
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1.2 RELIGIÃO E POLITICA: ENSAIO DE UMA ANALISE PSICOSSOCIAL SOBRE 
PRÁTICAS FASCISTAS CONTEMPORÂNEAS 

Jon Anderson Machado Cavalcante (UFC) 

Resumo 
Este trabalho aborda relações entre religião e política, indicando, desde sua pertinência 
como unidade de análise, até sua configuração e/ou contribuição para práticas fascistas 
em nossa história. Sua pertinência recai na complexidade das expressões sociais e 
culturais em nosso país e na análise psicossocial desses processos. É parte do estudo 
bibliográfico no doutorado em Educação da Universidade Federal do Ceará, cuja 
temática envolve a espiritualidade do povo Tremembé. Assim, destacam-se diferentes 
interlocuções nos estudos das religiões e no campo de discussão das colonialidades e 
do Paradigma da Libertação. Assim, Sergio da Mata e Geertz apontam, pela História da 
Religião e a Antropologia, respectivamente, a estreita relação entre religião e política, 
as implicações mútuas desses aspectos na contemporaneidade. Os estudos de 
Hervieu-Léger e Miranda indicam os limites da ideia de secularização pois a 
modernidade, embora produtora de uma racionalidade instrumental, institui também 
uma utopia com características religiosas. Nesse sentido, aborda-se a participação 
crucial da religião na colonização, inclusive, em seu desdobramento, a colonialidade. 
Quijano, Mignolo e Walsh apresentam o papel da religião na consolidação da lógica 
eurocêntrica e moderna estruturante das referências totalizantes e totalitárias de Poder, 
de Saber, de ser e de viver. Nesse sentido, Dussel inaugura a Ética da Libertação como 
exigência da alteridade para além da totalidade identitária que traz a diferença como o 
diverso do Mesmo, enquanto aquela imprime o distinto enquanto exterioridade radical. 
Imbuído desse paradigma, Martin-Baró olha a religiosidade latino-americana e, ao 
abordar as experiências em seus diferentes países, identifica dois tipos ideais: a religião 
da ordem e a subversiva. A primeira aponta representações, afetos e sociabilidades que 
levam a um fatalismo diante dos sofrimentos originados nas desigualdades e violências, 
tornando a realidade e sua ordem como imutáveis aos seres humanos. A segunda lança 
um questionamento à ordem que originadora da violência, da desigualdade e do 
sofrimento, situando como obra humana e histórica, interpelando a pratica religiosa 
quanto a esses fatores negadores de direitos. Nesse sentido, Baró faz uma análise 
psicossocial dos grupos religiosos junto às ditaduras militares latino-americanas, que 
transitaram da cumplicidade e defesa, até a negação e confronto. Na história do Brasil, 
a extrema direita, desde o movimento integralista, passando por setores civis que 
apoiaram o golpe de 64, até suas expressões atuais, traz componentes religiosos, seja 
secundariamente em sua feição, seja primariamente nas ações parlamentares e/ou de 
instituições que negam a pluralidade religiosa, epistemológica e cosmogônica. Nas 
expressões do fascismo contemporâneo, é perceptível a confluência das colonialidades 
na defesa do Paradigma do Homem-branco-adulto-heterossexual, de forma a negar 
exterioridade do Outro e de seus direitos, por serem, humanos. Daí, conforme Maynard, 
em seus estudos dos fascismos no cyberespaço, os grupos atuais preservam a utopia 
regressiva que investe na causalidade (descendência) a – histórica, a defesa de destino 
comum (ascendência). A religiosidade da ordem, ou uma ordenação religiosa, faz-se 
presente, pois ao passo que tornam transcendental suas justificativas de descendência, 
trazem para o mundano suas ações, afirmam uma reação a um estado de coisas, perdas 
de privilégios, apontam um regresso a uma ordem dita “natural”. 

Palavras-chave: Religião. Politica. Colonialidade. Análise Psicossocial 
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1.3. “TÁ (DES)CONSIDERANDO O NEGO?”: RACISMO, DIREITOS HUMANOS E 
BIOPOLÍTICA 

Marcus Giovani Ribeiro Moreira (FANOR) 

 

Resumo 
Nesta proposta, pretendo abordar a categoria racismo enquanto produtora e resultado 
simultâneos das subjetividades e enquanto mecanismo de subalternização, cisão e 
demonização do outro. Neste viés, adentrar na categoria foucaultiana de biopoder e 
biopolítica compreendendo o racismo enquanto política de Estado, partindo da premissa 
de que o processo de construção do inimigo se vale, na maioria das vezes, do processo 
de estigmatização, que se configura como um dos mecanismos de controle de uma 
classe sobre a outra. O estigma, uma espécie de mecanismo de identificação do 
indivíduo sem um contato mais profundo, permite o seu enquadramento em categorias 
definidas socialmente. Afixar o rótulo de valor humano inferior a outro grupo é uma das 
armas usadas pelos grupos considerados superiores na disputa de poder como meio de 
manter sua hegemonia. Nesta situação, o estigma social imposto pelo grupo mais 
poderoso ao menos poderoso, costuma a penetrar na autoimagem deste último e assim 
enfraquecê-lo e desarmá-lo.   O racismo neste caso engendra subjetividades e plasma 
políticas estatais de controle e extermínio de populações consideradas perigosas com 
um biótipo definido, nos moldes do Homo sacer de Giorgio Agamben, indivíduos 
“matáveis” e “morríveis”. O paradigma de guerra civil vivenciada hoje e criada por esta 
lógica, serve como justificativa para a utilização de estratégias de Estado de exceção. 
A estratégia de disseminação da ideia de existência de um inimigo, difuso, as com uma 
cor e um território definidos e potencialmente perigoso é a principal delas, pois legitima 
a utilização de práticas que, em situações de “normalidade”, não seriam utilizadas. Um 
exemplo dessas práticas é a identificação do “inimigo” através de estratégias não usuais 
aos regimes democráticos, como por exemplo: as práticas de abordagem com o viés 
extremamente ostensivo e militarizado, sem a observância dos limites legais, dos 
direitos e garantias individuais. Neste caso os preceitos legais perdem sua relevância, 
frente a iminência de perigo constante que atinge a coletividade. É a operacionalização 
da segurança pública com o ethos militar, suplantando a legalidade, em nome do 
combate ao inimigo da sociedade, como falado anteriormente, com cor e território 
definidos, embora quase nunca admitidos. A introjeção nas subjetividades da 
representação social do inimigo, e a negação patente da existência de padrões raciais 
definidos na personificação deste inimigo, descamba naquilo que a socióloga Silvia 
Ramos concebe como racismo á Brasileira, no qual a negação da existência do racismo 
acabar por descortinar a sua faceta mais cruel e abjeta. A faceta do “homem cordial” 
propalado por Sérgio Buarque de Holanda, que nega a existência do conflito, e coloca 
as emoções, a afetividade na esfera púbica, contribuindo para a violação, corriqueira e 
sistemática de direitos humanos. 

Palavras-chave: Racismo. Biopolítica. Inimigo. Representação Social 
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2. MÍDIA E POLÍTICA, VISIBILIDADE E PODER: A POLÍTICA NA VOZ DE QUEM 
SOFRE - OU SE APROVEITA - DELA: O POLÍTICO 

Pedrinho Guareschi (UFRGS) e Aline Reis Calvo Hernandez (UERGS) 

Resumo 
A discussão se propõe a analisar como a visibilidade midiática se constitui, hoje, numa 
nova forma de poder, o poder simbólico. Na primeira parte, a apresentação se 
fundamenta em trazer aportes teórico-epistemológicos sobre os conceitos de política, 
do político na visão de Ranciére (2010) e o poder na perspectiva Dussel (2006). Na 
segunda parte, trará discussões e análises oriundas de uma investigação feita com 
dezessete sujeitos, todos eles ligados à política, que exerceram ou ainda exercem 
mandato. Foram entrevistados senadores, deputados federais e estaduais e 
vereadores. O objetivo central foi tentar compreender como personalidades ligadas à 
política veem e sentem o papel da mídia nos procedimentos da política. O problema 
investigou como se apresenta, nas sociedades modernas, essa nova variável da mídia, 
indispensável na obtenção, ou na perda, de um novo capital: o capital simbólico. A 
problemática foi investigada a partir de duas dimensões: como a mídia se mostra central 
para a construção desse capital cultural simbólico, e como ela é central para a 
manutenção desse capital, por outro lado. Essa mídia que constrói credibilidade e 
alavanca candidatos e políticos é a mesma que os destrona, no momento em que corrói 
a credibilidade desses aspirantes ao poder, ou mesmo daqueles que já chegaram ao 
poder, como no caso específico dos escândalos políticos. Na coleta das informações se 
fez uso de duas fontes de dados: entrevistas com atores originais que experienciaram 
essa atividade, pelo fato de estarem expostos aos olhares da mídia, e análise de 
episódios políticos concretos, onde essa relação entre mídia e política se mostrou 
relevante. A interpretação dos resultados foi realizada a partir de uma dimensão 
ideológica e ética. Partiu-se do pressuposto de que nenhuma ação humana pode 
prescindir dessas dimensões e, no caso da mídia, elas se tornam ainda mais centrais, 
pois a ação política se dirige à obtenção do poder e está intimamente ligada à causa 
pública. Uma questão que foi investigada foi especificamente como eles viram, sentiram 
e ainda veem os procedimentos da mídia a respeito das práticas políticas e como essas 
ações midiáticas acarretaram problemas de manipulação ideológica ou de prejuízos 
éticos. Entre os principais resultados ressaltamos: a) A absoluta falta de entendimento 
do que seja “política” pelos investigados. Com exceção de um deles, que tentou colocar 
a questão da política dentro de um enfoque mais filosófico e crítico, os outros todos a 
consideraram como apenas mais uma estratégia de sobrevivência de determinados 
atores na sociedade, ou como um espaço de enriquecimento e promoção pessoal. b) 
Uma nítida diferença entre os que “usufruíram” da mídia e os que “sofreram” com a 
mídia. Esse fato revela que a mídia não é absolutamente o que se espera dela, a partir 
do que diz a Constituição: um serviço público, por isso apartidário e educativo, cuja 
principal tarefa é levar as pessoas a pensar, tornando-os participantes na construção da 
cidade; ao contrário, a mídia é vista como um “instrumento” para consecução de poder, 
e consequente apropriação do aparelho do Estado, numa perspectiva individualista. c) 
A grande maioria mostrou ter medo da mídia e procurar, de todos os meios, estar de 
bem com ela. Isso mostra que na realidade o grande poder não são os representantes 
legitimamente eleitos pelo povo, mas os que detêm ou se apropriam dos meios de 
comunicação. d) Um resultado um tanto inesperado, mas extremamente significativo, foi 
a constatação do comportamento dos investigados no momento das entrevistas. Todos, 
sem exceção, demonstravam nítida desconfiança diante dos investigadores. Nunca 
respondiam, de início, às perguntas. Analisavam, com cuidado, o terreno em que 
pisavam, procurando se certificar dos possíveis interesses dos pesquisadores. Somente 
após se certificarem sobre o que supostamente “poderiam” dizer, é que ensaiavam 
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possíveis respostas, evitando ao máximo seu comprometimento com temas polêmicos, 
ou em se indispor com os meios de comunicação. Evidentemente, tal prática prejudicou 
em grande parte a pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, revelou um comportamento 
absolutamente central sobre quem são esses políticos e os receios e cuidados que 
possuem ao se relacionar com esse “perigoso” agente que são os meios de 
comunicação.   

Palavras-chave: Mídia. Política. Visibilidade. Poder. Crise política.  
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3. PSICOLOGIA POLÍTICA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS: 
TRANSNACIONALIZAÇÃO, IMPEACHMENT E INTENSIFICAÇÃO DOS 

NEOFASCISMOS 

Domenico Uhng Hur (UFG), Aluísio Ferreira de Lima (UFC) e Alessandro Soares da 
Silva (USP) 

 

Resumo 
Os movimentos sociais e acontecimentos políticos contemporâneos portam novos 
enunciados e adquirem distintas configurações que desafiam os saberes estabelecidos 
das disciplinas acadêmicas tradicionais. Há uma infinidade de novas expressões, 
fenômenos, discursos e práticas políticas que fraturam as disciplinas de saber instituídas 
para uma analítica sobre a participação e conscientização política de coletivos sociais. 
O Estado já não é a Instituição fundamental no cenário dos debates políticos, bem como 
os partidos e sindicatos já não são as entidades que canalizam a ação coletiva dos 
distintos coletivos sociais. Há a emergência de uma ação política direta, local, de uma 
multidão que não é mais classificada em apenas uma categoria e que constantemente 
atravessa as fronteiras territoriais e significantes. Novas questões aparecem, como a 
transnacionalização dos movimentos sociais, a utilização do significante democracia 
com distintas significações, o retorno e intensificação dos neofascismos no debate 
político sobre a conjuntura nacional etc., que levam a política ainda mais à dimensão do 
conflito e do embate. A Psicologia Política pode nos fornecer uma leitura mais ampliada 
destes fenômenos? Esta mesa-redonda pretende analisar fenômenos políticos 
emergentes de movimentos sociais da atualidade, para discutir os aspectos e 
dimensões psicopolíticas envoltos. O Professor Alessandro Soares da Silva, da Escola 
de Artes Ciência e Humanidades da Universidade de São Paulo, discutirá as 
transformações das configurações dos movimentos sociais, articulando as distintas 
instâncias: globais e locais. Ressalta os limites das ações políticas locais e a emergência 
de novos atores sociais, como as Organizações não governamentais – ONGs, e as 
redes sociais. Por sua vez, o Professor Aluísio Ferreira de Lima, da Universidade 
Federal do Ceará, irá discutir as políticas da identidade e os significantes utilizados e 
propagados nos acontecimentos e mobilizações sociais relacionados ao processo de 
impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em que o significante democracia assume 
diversos tipos de usos. E para finalizar, o Professor Domenico Uhng Hur, da 
Universidade Federal de Goiás, discutirá a emergência dos discursos de intolerância e 
posturas neofascistas nos movimentos sociais contemporâneos, para cartografar seus 
mecanismos psicopolíticos. Compreende que tais modalidades de funcionamento, 
neofascistas, não se reduzem à esfera ideológica e pré-consciente, pois tanto a direita, 
como a esquerda política, pode atuar desta forma.  

Palavras-chave: Movimentos Sociais. Políticas da Identidade. Democracia. 
Transnacionalização. Neofascismos. 
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3.1. MOVIMENTOS SOCIAIS E TRANSNACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO POLÍTICA 

Alessandro Soares da Silva (USP) 

Resumo 
Em sua última obra Tilly (2008) aponta diversas questões urgentes para que 
pudéssemos pensar acerca das dinâmicas dos movimentos sociais desde suas origens 
em 1768 até a atualidade do Facebook. Entre as diversas tensões que ele trabalha 
nessa bela obra, a tensão entre o local e o global aparece de modo significativo, o que 
traz implicações bastante sérias a serem consideradas na hora de se estudar os 
fenômenos coletivos relacionados aos movimentos sociais. Ações locais não dão conta 
da produção de mudanças sociais significativas, capazes de alterar os rumos dos 
acontecimentos no âmbito local, visto que a participação local focada em questões 
locais é inócua exatamente porque o que se mostra local tem em si elementos de outra 
ordem, está conectado a inumeráveis processos que cruzam as porosidades das 
fronteiras. Desta feita, fica claro que do mesmo modo como a militância política dos 
movimentos obreiros ou por direitos civis entre os anos de 1920 e 1960 precisou cruzar 
os limites da ação pautada localmente e organizar-se com vistas a transformar 
localmente, também é necessário reinventar a participação dos movimentos sociais na 
contemporaneidade. Se no princípio do século XX as ações coletivas empreendidas por 
movimentos sociais eram ações focadas em um Estado que atuava voltado a uma 
totalidade imaginária – o conjunto dos cidadãos e, mais recentemente, cidadãs – hoje 
observamos que as ações coletivas não podem restringir-se a esse Estado, exatamente 
porque ele não existe da mesma maneira com que pretendeu um dia estabelecer-se. 
Hodiernamente, observamos um deslindar de novas fronteiras. E isso tem-se dado a 
despeito da resistência da ação política dos Estados que lutam constantemente por 
garantir sua soberania. São muitos os atores que atuam junto ao Estado: outros estados, 
organizações internacionais e espaços de produção diplomática formal – ONU – e 
informais fóruns de produção de alternativas as formas tradicionais de poder e controle 
social e político. Isso se observa na produção de novas institucionalidades de 
reconhecida autoridade e influência. Nesse contexto mais formal vemos ONGs de 
distintas atuações serem alçadas ao lugar de consultoras internacionais das Nações 
Unidas. Já no âmbito mais alternativo, informal, observamos a produção de redes 
sociais que cruzam fronteiridades, produzem novas territorialidades sociais, emocionais, 
políticas, culturais e, inclusive, geográficas. 

Palavras-chave: Psicologia Política. Movimentos Sociais. Transnacionalização.  
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3.2. O USOS E ABUSOS DA “DEMOCRACIA” NA CONSTRUÇÃO DE 
POLÍTICAS DE IDENTIDADE NO ESTADO DE EXCEÇÃO BRASILEIRO: 

CONVOCAÇÕES, COOPTAÇÕES, REPOSICIONAMENTOS E 
REIVINDICAÇÕES 

Aluísio Ferreira de Lima (UFG) 

Resumo 
Nesse ano, quando a crise política e a crise econômica foram amalgamadas e usadas 
por diferentes dispositivos para a mobilização de massas contra o governo, o mesmo 
discurso que legitimou o estado de exceção permanente, onde a lei poderia ser aplicada 
desaplicando-se, foi utilizado para a construção da legitimidade do impeachment da 
presidenta Dilma Rousseff. Não por acaso, os avanços das políticas sociais 
implementados desde o governo Lula, em especial o Bolsa Família, tornaram-se alvo 
de uma elite ressentida que passou a ser alimentada pela fantasia de que enquanto 
deveria aceitar as medidas de austeridade, os pobres iriam continuar consumindo sem 
trabalhar. A ilusão contemporânea alimentada pela grande mídia tem sido a de que um 
bom governo é aquele que consegue manter a ilusão de uma economia estável e de 
acesso irrestrito ao consumo. No nosso caso, isso ficou evidente, sobretudo, ao 
percebermos que enquanto o governo do Partido dos Trabalhadores (PT), em busca da 
governabilidade e implementação das políticas populares, garantiu a expansão do 
capitalismo, a exploração capitalista e consumo para todos. Elementos que levaram a 
proposição de um estado de exceção permanente que possibilitou posteriormente para 
o fortalecimento dos discursos de vários opositores do governo: “é preciso salvar a 
sociedade da ameaça de que a crise política possa contaminar a economia”. O país em 
desenvolvimento passou a ser visto como aquele que consegue garantir a exploração 
em todas as escalas (todos trabalhando, não importando as condições de trabalho), a 
continuidade nos lucros e a permissão de TODOS para o acesso ao consumo, não 
importando se o partido que governa fosse de “esquerda”. Com isso foram dadas as 
armas para o projeto de derrubada da presidenta Dilma em 2016 por seus opositores, 
em nome da democracia. O projeto de derrubada da presidenta, a partir do 
impeachment, apoiado pela grande mídia produziu políticas de identidade pressupostas, 
que reduziram os diferentes descontentamentos de coletivos de direita e esquerda a 
uma disputa nos espaços públicas entre os “PTralhas” e os “Coxinhas”, que em seus 
discursos lutavam igualmente contra a corrupção e em favor da democracia. Nessa 
mesa pretendo discutir os signos e os discursos dessas políticas de identidade e o 
problema dos usos da democracia enquanto um significante vazio que ora é visto como 
a forma de governo, ora como forma de sociedade e sempre como acesso ao consumo. 
De certo modo, irei explorar a ironia, bem conhecida do pensamento antidemocrático, 
que está no fato de que para salvar a democracia foram implementadas medidas onde 
a própria democracia foi destruída. A relevância da discussão é imprescindível em um 
momento onde devemos considerar as convocações e cooptações que estamos 
submetidos, assim como a necessidade de reposicionamento das coordenadas da 
esquerda e suas reivindicações. 

Palavras-chave: Políticas da Identidade. Impeachment. Democracia. 
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3.3. A INTENSIFICAÇÃO DOS NEOARCAÍSMOS E MICROFASCISMOS NO 
DEBATE POLÍTICO CONTEMPORÂNEO 

Domenico Uhng Hur (UFG) 

Resumo 
O atual cenário político mostra intensa intolerância em relação ao diferente. Há grande 
rechaço ao discurso do outro, no qual se defende de forma irracional as próprias crenças 
e valores. As discussões entre os grupos pró e contra impeachment da presidenta Dilma 
expressam polarização extrema, na qual agressões e rupturas nos laços de amizade 
foram constantes. Mesmo que as opiniões não estejam amparadas num saber 
embasado, gera-se uma grande disputa. Não apenas na política, mas em outras esferas 
depara-se com a mesma rigidez das posturas e intolerância ao outro. Há afirmação 
extremada da própria identidade, seja da nacionalidade, religião etc. Guattari denomina 
este fenômeno da intensificação dos extremismos como o retorno dos neoarcaísmos. O 
objetivo deste trabalho é dissertar sobre o retorno dos neoarcaísmos, para discutir a 
intensificação dos microfascismos políticos na contemporaneidade. Busca-se fazer um 
ensaio sobre questões contemporâneas que denotam a intolerância em relação ao 
outro, para compreender seus mecanismos. Utiliza-se como referencial os pensamentos 
de Deleuze, Guattari e Kaës. O retorno e intensificação dos neoarcaísmos, da fixação 
aos processos de codificação, parecem ser contraditórios aos fluxos desterritorializantes 
da axiomática do capital. Se a máquina capitalista promove processos de 
descodificação, por que há um retorno aos processos de codificação? Guattari ressalta 
que mesmo com o discurso supostamente progressista do capitalismo, observa-se o 
fortalecimento dos neoarcaísmos subjetivos. Ao invés de ser um movimento contrário, 
a intensificação do neoliberalismo é determinante ao retorno dos neoarcaísmos. As 
transformações incitadas pela axiomática do capital, e a consequente descodificação 
dos códigos institucionais, trazem uma fratura das instituições e formações sociais, em 
que muitos perderam suas referências identitárias. Gera-se uma crise que pode incitar 
aos indivíduos experiências de falta de sentido, fragmentação, desamparo e 
desenraizamento, sendo vivenciadas como fraturas do pensar e do Eu. Para evitar 
situação de crise radical, a busca pela recodificação dos processos é uma tentativa de 
continência frente ao caos da indiferenciação. Gera-se uma fixação e estratificação em 
códigos e significantes como tentativa de contenção do mal-estar, enquanto mecanismo 
defensivo, num processo de identificação de urgência. A adesão pode ser em qualquer 
regime de códigos e instituições, seja na auto exaltação da identidade, dogmas 
religiosos, fundamentalismos, posições fascistas e até no desejo de restituição da 
ditadura. Esta identificação de urgência resulta num processo de reterritorialização 
intensa, numa adesão ao que se tornam significantes despóticos e assumem estatuto 
de verdade inquestionável. A adesão massiva a estes códigos cumpre função psíquica 
de regulação, estabilização e paralisação dos processos. Há uma adesão extremada ao 
código de referência. Por isso que o pensamento de alguns movimentos sociais 
identitários pode deixar de ser plural para se tornar segmentário. Deixa de ser múltiplo, 
para tornar-se antagonista, em que o outro deve ser eliminado. Pode recair em 
microfascismos, em que há certo gozo de entrar em oposição, ao invés de relações de 
composição.  O afeto mais presente é o ódio ao que é diferente. E este funcionamento 
não é restrito aos movimentos de direita, podendo ocorrer também em segmentos da 
esquerda política. 

Palavras-chave: Neofascismos. Esquizoanálise. Capitalismo. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS 

 
 
 

O MODELO DE COALIZÕES DE DEFESA E AS IMAGENS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A ANÁLISE DE PROCESSOS POLÍTICOS 

 
Gabriel Miranda Brito (UFRN) 

 

Resumo 
O significativo aumento da formulação e implementação de políticas públicas no 
contexto brasileiro da última década, os mecanismos de participação social adquiridos 
com a Constituição de 1988, e a complexificação dos movimentos sociais, sobretudo 
após os acontecimentos de junho de 2014 registram a importância do estudo sobre os 
atores políticos, a política e os processos sociais de onde emergem as políticas públicas. 
Destarte, este estudo, de caráter bibliográfico, apresenta como objetivo orientar a 
reflexão acerca das relações entre Estado e sociedade na produção de políticas 
públicas. Para isto, fez-se opção por apresentar o modelo de “coalizões de defesa” e o 
conceito de “imagem de política pública”, demonstrando a aplicabilidade destes para a 
análise das disputas, conflitos e alianças entre a sociedade civil e o Estado nos 
processos de construção de políticas públicas. Utilizando como referência a obra 
Theories of the policy process, publicada em 2007 por Paul Sabatier, entende-se uma 
coalização de defesa como uma rede de atores, unidos por compartilharem ideias e/ou 
crença a respeito de como deve ser determinada política pública. Este grupo 
caracteriza-se também por atuar de forma coordenada e coesa, com o objetivo de 
influenciar no resultado final da política. Já o conceito de imagem de política pública 
refere-se à construção de uma percepção sobre como deverá ser a política pública 
destinada à resolução de determinada questão. Nos casos em que esta percepção é 
consolidada como hegemônica, é possível que exerça demasiada influência no desenho 
institucional da política pública. Utilizando o modelo de coalizão de defesa para análise 
de uma situação concreta, parte-se do pressuposto de que os atores envolvidos nos 
processos de construção de políticas não se agrupam de acordo com a esfera da 
sociedade a qual estão inseridos (Estado, mercado ou sociedade civil), mas sim de 
acordo com as crenças, valores, ideias e interesses compartilhados, deste modo, 
movimentos sociais, ONG’s, parlamentares, figuras públicas, agentes públicos, 
intelectuais, empresários e demais atores sociais podem compor uma mesma “coalizão 
de defesa”. Dito isto, uma das estratégias desempenhadas por uma coalização de 
defesa para disputar os rumos de uma política pública é a criação de uma “imagem de 
política pública”, onde tanto os meios de comunicação quanto os intelectuais assumem 
destaque para conferir legitimidade à imagem de política em questão. Destaca-se que, 
embora os conceitos desenvolvidos ao longo deste estudo apontem caminhos, a priori, 
heterodoxos, não está em questão ignorar a validade analítica de abordagens clássicas, 
mas sim oferecer outros referenciais de análise para processos políticos que envolvam 
uma gama complexa de relações e atores sociais como, por exemplo, as disputas em 
torno da redução da idade penal. 
 
Palavras-chave: Processos decisórios; Políticas públicas; Coalizões de defesa; 
Imagem de política. 
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O DÉFICIT DEMOCRÁTICO NA INTEGRAÇÃO REGIONAL LATINO-AMERICANA 

Fabielly Bellagamba Ramos (UFRN) 

 

RESUMO 
Os processos de integração regional latino-americana podem ser classificados em duas 
grandes categorias: o regionalismo hegemônico e o regionalismo contra-hegemônico. 
O regionalismo hegemônico leva essa terminologia graças à hegemonia dos Estados 
Unidos da América (EUA) nas iniciativas regionais. Algumas iniciativas regionais 
hegemônicas são: o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a Área de Livre Comércio 
das Américas (ALCA) e a Aliança do Pacífico (AP). O regionalismo contra-hegemônico 
caracteriza-se pela criação de iniciativas com menor ou sem interferência 
estadunidense, tanto no âmbito político, quanto no âmbito econômico. As iniciativas 
contra-hegemônicas são: a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América 
(ALBA), a União de Nações Sul-americanas (UNASUL) e a Comunidade de Estados 
Latino-americanos e Caribenhos (CELAC). Dentro da ALBA, do MERCOSUL e da 
UNASUL foram criados, respectivamente, o Consejo de Movimientos Sociales del ALBA 
(CMS), a Unidad de Apoyo a la Participación Social (UPS) e o Foro de Participación 
Cuidadana de UNASUR para que a democracia dos povos seja consolidada e 
aprofundada. Apesar de surgirem com tal finalidade, pairam dúvidas se as iniciativas 
são democráticas, indagando-se: as iniciativas “participativas” proporcionam a tomada 
de decisão dos povos na agenda dos processos regionais latino-americanos? Este 
trabalho visa compreender os processos de integração regional latino-americana, no 
que tange à democracia. Os objetivos específicos são verificar o andamento das ações 
dentro das iniciativas CMS, UPS e Foro de Participación Ciudadana de UNASUR 
(cúpulas, fóruns, oficinas) e conectar as temáticas de estudo da democracia e do 
regionalismo latino-americano. A metodologia escolhida é a abordagem neogramsciana 
de Relações Internacionais (RI), pertencente à tradição marxista, que pensa as RI e, 
especificamente, a integração regional como resultado das relações de força entre as 
classes sociais em escala planetária. As técnicas de pesquisa consistem na realização 
de entrevistas com os atores envolvidos, na busca nos sítios eletrônicos dos processos 
regionais e na participação em atividades complementares, como reuniões e debates, 
relacionados com o regionalismo latino-americano. Foram realizadas entrevistas com 
os movimentos sociais, acadêmicos e representantes governamentais, comprovando 
previamente a hipótese sugerida de que as deliberações e os encaminhamentos 
advindos das atividades das iniciativas “participativas” não são incorporados na tomada 
de decisões das agendas dos processos regionais. 

Palavras-chave: Processos de integração regional latino-americana; Hegemonia; 
Democracia; Iniciativas “participativas”. 
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MILITÂNCIA - UNS QUÊS, UNS QUAIS E ALGUNS PORÉNS 

André Luis Leite de Figueirêdo Sales (UNESP), Silvio Yasui (UNESP)  

 

Resumo 
O objetivo do presente trabalho é apresentar os achados iniciais da pesquisa que temos 
desenvolvido para caracterizar militância como instituição nos termos da Análise 
Institucional Francesa. Ainda que de uso frequente em estudos diversos sobre 
engajamento e participação de sujeitos em movimentos de questionamento das 
normatividades vigentes, são escassas as definições do termo militância. Tanto no 
senso comum, quanto na literatura científica nacional consultada, o vocábulo é 
empregado ora como adjetivo, para caracterizar a forma como os indivíduos se engajam 
e “lutam” por certas causas, ora como substantivo, que definiria o próprio ato de engajar-
se em uma causa e defendê-la. Em nosso estudo, militância é compreendida como 
estratégia para produzir coletivos engajados aos movimentos sociais, capazes de 
sustentar, individual e coletivamente, as condições materiais de produção de mudanças.  
A investigação está ancorada no eixo das pesquisas qualitativas e participativas em 
ciências humanas; trabalha orientada pela Análise Institucional Francesa; tem 
construído diários de campo; realizado estudo bibliográfico e documental, consultado 
painel de especialistas, e construído análise de conteúdo. Sob a perspectiva da Análise 
Institucional Francesa, militância seria uma lógica organizativa que permeia o campo 
social, ganha expressão em diferentes contextos. Enquanto lógica, ela direciona os 
repertórios de ação, a distribuição dos recursos, as formas de sentir, agir e falar dos 
militantes das militâncias. Os resultados encontrados indicam que: enquanto estratégia, 
a militância surge no início do século XX, no contexto da expansão das ideias 
comunistas e dos planos para instauração da ditadura do proletariado. Seu dispositivo 
privilegiado é o partido e organizações dele correlatas – sindicados, centrais únicas, 
diretórios acadêmicos. O modo de operação destes dispositivos é fortemente marcado 
pelo poder disciplinar em termos foucaltianos. Disso decorre uma distribuição de 
recursos e organização de táticas marcada pela hierarquização entre os membros, pelo 
centralismo organizativo, pela repetição e serialização das ações, justificadas pela 
necessidade de atingir-se objetivo único. Quanto ao modo de subjetivação, ele visa 
produzir docilidade e produtividade máxima dos corpos, adesão, comprometimento e 
obediência, para garantir continuidade do engajamento dos militantes nas pautas 
defendidas pela militância. O efeito disto é uma subjetividade obediente, reativa, 
comprometida e ressentida. 
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UMA VISÃO PSICANALÍTICA DA CRISE ÉTICA E POLÍTICA ADVINDAS DAS 

MANIFESTAÇÕES DE 18/03/2016 

Yan Ferreira de Alencar (UNILEAO), Raul Max Lucas da Costa (UNIFOR) 

Resumo 
O presente trabalho busca analisar as manifestações no Brasil ocorridas no dia 
18/03/2016 partindo de um referencial Psicanalítico, colocando em pauta a busca de 
uma verdade e o combate a corrupção advinda de várias formas de manifestação e que 
se referencia a uma crise ética no sistema político vigente. Para isso se fará uso da 
teoria dos discursos em Lacan do Seminário 17 (1992), mais expressamente no discurso 
da histérica. Assim como a teoria de Freud em Totem e Tabu (1913) e Psicologia das 
Massas e Análise do Eu (1921). Essa análise busca fomentar a discussão em torno dos 
rumos políticos do Brasil, da mesma forma os rumos éticos do país. A principal busca 
dos manifestantes era de encontrar uma verdade. Uma verdade ditada pelo judiciário 
do país, onde esse poder estaria, imaginariamente, imune a corrupção e ao 
partidarismo. Essa posição da população adentra no discurso da histérica introduzido 
por Lacan (1992). O povo inquere pelo saber do Outro, essa inquisição adentra em 
questionar todas as bases políticas do país, entretanto, deve-se atentar em quem é o 
mestre, esse que Lacan define como feudal que aliena o escravo ao trabalho, que esse 
povo no discurso coloca em questão. Essa inquirição ao Outro, que perpassa a um 
movimento da verdade unificadora para a verdade subjetiva, caminha para construção 
e reconstrução de saberes. Desse fator pode-se fazer um adendo a forma com a qual 
essa histeria social tem se construído, durante as repercussões das investigações por 
parte da polícia federal no caso lava jato se observa construções de alguns mestres, 
esses mesmos funcionam de acordo com a política do discurso histérico, são 
constituídos para serem colocados a prova, desconstruídos. Nesse viés atual, a lei toma 
proporção alienante. Não é por mera coincidência que os mestres instituídos sejam 
justamente os ligados a lei, a justiça e assim idealizados como aquém da corrupção. E 
insustentável ocupar a posição de lei maior, de único capaz de julgar, de pai da horda. 
(FREUD,1913). Em uma releitura, esse pai mais uma vez é morto para instruir a 
continuidade civilizatória, para que o combate a corrupção continue é preciso que os 
salvadores sejam destituídos. Nesse sentido podemos observar o caráter neurótico em 
busca da verdade e sua compulsão a repetir as experiências em busca do papel ativo e 
decisivo. O número de “pais’ destituídos nesse processo anticorrupção cresce a cada 
novo escândalo. Tornou-se compulsório a necessidade de adoção de um salvador e sua 
posterior destituição, essa de forma sempre autoritária, na maioria das vezes ferindo a 
legalidade, agindo de forma fascista. É nesse contexto que temos as características de 
uma sociedade histérica, em busca de uma verdade absoluta e incapaz de se 
representar politicamente justamente por essa relação com o mestre. Nesse seminário 
referenciado, Lacan define a verdade sempre como não-toda, ou seja, uma verdade que 
é sempre semi-dita. A democracia não se sustenta com um mestre que diga toda uma 
verdade.  
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DAS AÇÕES COLETIVAS DE JUNHO DE 2013 AO (CIBER)ATIVISTA 
BRASILEIRO: UM ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO 

POLÍTICO DO MOVIMENTO FORA DO EIXO 
Demetrius Lopes de Abreu (UFRN), Jáder Ferreira Leite (UFRN) 

Resumo 
No ano de 2013 percebemos os ecos sócio-informacionais das manifestações ocorridas 
pelo mundo, também promovemos ações coletivas que assumiram caráter de massa, e 
às temos como pano de fundo do trabalho. Compreendemos que os efeitos políticos 
destas grandes mobilizações continuam desdobrando-se, criando desafios à ampliação 
da democracia e uma reformulação do fazer político nacional. Curiosamente, as 
Jornadas de Junho não foram convocadas diretamente pelos movimentos tradicionais. 
Foram os novos movimentos, mídia-ativistas, entre outros coletivos sociais, que 
articulados e conectados em redes sociais virtuais mobilizaram a sociedade civil. Dentre 
esta rede de resistência destacaram-se os mídia ativistas do Movimento Fora de Eixo 
(FdE), que transmitiram ao vivo pela mídia NINJA os protestos através da internet. O 
FdE é composto em sua maioria por jovens que moram, trabalham e circulam por casas 
coletivas espalhadas pelos Estados brasileiros, adotam um modo de vida coletivista, 
autossustentável, e tem nas tecnologias informacionais uma ferramenta muito presente 
em seu ativismo político, e vivência cotidiana. Entendemos que a prática do ativismo 
político é um forte dispositivo nos processos de subjetivação, que ocorrem 
principalmente dentro dos movimentos sociais. Abordaremos a subjetividade sobre o 
prisma da processualidade, que admiti o atravessamento de múltiplos vetores de forças 
político-desejantes, discursivas, tecnológicas. Corpo teórico transversaliza 
basicamente, o pensamento de Deleuze e Guattari, para tratar dos processos de 
subjetivação, a concepção de redes de movimentos sociais de Scherer, redes sócio-
informacionais de Castells, e o político do pensamento de Mouffe, Laclau. 
Destacaremos duas estratégias que têm marcado o ativismo político atualmente: 
Apropriação das tecnologias informacionais, e modos de organização e 
experimentações políticas que valorizam jogos de poderes mais horizontais. Diante 
disso nos questionamos quais efeitos essas estratégias passam a ter nos sujeitos da 
ação política? Como objetivo geral, acompanharemos os contornos do ativismo 
praticado pelo FdE e compreenderemos as imbricações deste ativismo, nos processos 
de subjetivação político vivenciados por seus integrantes. Como objetivos específicos 
buscaremos, compreender suas redes de solidariedade e luta, entender a influência dos 
agenciamentos informacionais nas práticas políticas deste movimento, acompanhar os 
processos de subjetivação e formação identitária, e discutir sua proposta de 
horizontalidade. Realizamos primeiro uma etapa exploratória, onde nos aproximamos 
dos três movimentos que assumiram protagonismos nas Jornadas de Junho (MPL, FdE, 
Anarquistas), de modo a eleger os integrantes orgânicos do FdE de João Pessoa-PB. 
Depois iniciamos a observação participante, entrevistas, e pesquisa do material 
multimídia. A análise ocorreu por meio da categorização das informações alinhada aos 
objetivos da pesquisa, onde separamos as informações em duas categorias gerais 
(redes internas e externas), três específicas (Identidade Política, Identidade Sócio-
informacional, Subjetividade Nômade). Concluímos que os ativistas do FdE 
apropriaram-se organicamente de uma cultura digital, que é diferente de uma 
apropriação puramente tecnológica, a grande circulação dos integrantes pelo território. 
Forja um ativista com uma visão ampliada da realidade social brasileira, flexível, 
possuidor de repertórios de ação variados, de redes ampliadas de solidariedade e luta. 
Porém com baixa horizontalidade em suas relações de poder internas, com construções 
identitárias fortes e pouca singularidade nos processos de subjetivação.   

Palavras-chave: Ações coletivas, movimentos sociais, ativismo político, processos de 
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INSERÇÃO DAS MULHERES NA POLÍTICA POTIGUAR 

Helena Grazyelle do N de Oliveira (UNI/RN) e Rocelly Dayane Teotonio da Cunha 

(UFRN) 

Resumo 
Este trabalho aborda a inserção da mulher na política do Rio Grande do Norte (RN), 
analisando como tal percurso histórico se desenvolveu/desenvolve a partir das 
desigualdades entre os sexos e gêneros. Ao resgatar historicamente as dificuldades 
enfrentadas pelas mulheres na política brasileira, identifica-se um ambiente hostil e 
opressor, fundamentados em estruturas patriarcais que reforçam o vetor dominação-
exploração das mulheres no espaço público. Nesses espaços, os discursos fazem uso 
de argumentos naturalistas e biologizantes que reproduzem a opressão do homem 
sobre a mulher (Saffioti, 2004), com a justificação da submissão da mulher para 
consolidar essa estrutura. Diante dessa configuração, é imprescindível o 
questionamento crítico perante as marcas patriarcais que se condensam nas 
desigualdades provocadas pelo modo de produção capitalista, para uma luta contínua 
por emancipação feminina, considerando-se que, apenas dessa forma, será possível 
superar o quadro insuficiente de representação feminina na política brasileira. A obra do 
Senado Federal (2015) “Mais Mulheres na Política” apresenta o retrato de um país em 
que o poder ainda é um domínio hegemonicamente masculino. Em uma luta diária e 
histórica, as mulheres marcham em busca de participação ativa na sociedade, clamando 
por inclusão, especialmente na construção das leis e efetividade da democracia. Sem 
representatividade feminina, quem olhará para elas? De acordo com Hirata (2000) essa 
desigualdade deve-se à divisão de função e papéis atribuídos aos sexos. Na divisão 
sexual do trabalho, aos homens têm sido reservado o espaço público; às mulheres, a 
submissão no espaço doméstico. Nas dadas circunstâncias, objetivamos investigar a 
inserção das mulheres na política norte-rio-grandense, buscando especificamente 
entender como se desenvolveu/desenvolve a representatividade das mulheres em 
cargos políticos, averiguando como se dá a atuação feminina das estruturas políticas de 
poder. Para o alcance desses objetivos, realizou-se análise documental e entrevistas 
semiestruturadas com parlamentares do sexo feminino. Ressalta-se que a pesquisa 
encontra-se em desenvolvimento, estando em fase de realização de entrevistas e 
conclusão de análise de dados. Os resultados apontam, até o momento, que a 
representatividade feminina potiguar nos cargos de vereadoras, deputadas estaduais, 
deputadas federais e senadoras são insuficientes, demonstrando como o cenário do 
estado ainda elege homens, brancos, heterossexuais e filhos das famílias oligárquicas 
que controlam o sistema político, econômico e social da região. Os dados ainda 
demonstram como são poucas as mulheres que se propõe a assumir esse espaço 
público no RN, certamente decorrente da reprodução de uma educação que as direciona 
para atribuições do espaço doméstico, impedindo a construção de um pensamento 
crítico que proporcione a emancipação feminina.  
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O APARTHEID POLÍTICO: O FACEBOOK É O LUGAR! 

Amanda Pires Alexandre Doval (UNI-RN), Flávia de Oliveira Batista Fonseca (UNI-
RN), Júlia Karinne Costa de Oliveira Freitas (UNI-RN), Júlia Ribeiro Fagundes (UNI-
RN), Maria Beatriz Alves Costa (UNI-RN), Rocelly Dayane Teotônio da Cunha Souza 

(UNI-RN). 

 

Resumo 
A presente pesquisa refere-se a uma análise sobre a expressão da situação política 
brasileira no Facebook. Toma-se como referência a polarização que atenua a crise 
política desde as eleições presidenciais de 2014. Nesse cenário, observa-se que essa 
divisão na rede social é fundamentada nos projetos dos dois principais partidos políticos 
do país: PT e PSDB. Com estratégias nacionais que se contradizem, esses partidos 
políticos agregam apoiadores e opositores que entram em cena diariamente nas redes 
sociais. Com a facilidade de acesso, possibilidade de anonimato, rápida divulgação de 
informação e socialização proporcionadas pelas redes, os embates políticos entre os 
grupos que se opõem encontram sua arena. Para entender como se desenvolvem essas 
relações sociais em meio à intolerância vivenciada no Facebook, fundamenta-se essa 
análise na perspectiva da Psicologia Sócio-histórica, a partir da qual, para entender 
agrupamento entre os seres, é essencial o conhecimento de seus determinantes sociais, 
econômicos e culturais. Utilizou-se o termo apartheid, fenômeno ocorrido na África em 
1948, para ilustrar a polarização que tem sido instituída veementemente no Brasil. Na 
rede, páginas oficiais de movimentos sociais distintos são criadas e os seus usuários 
podem escolher por receber e compartilhar informações com as quais concordam. 
Todos os usuários da rede têm a possibilidade de fazer o mesmo com apreciações 
contrárias, e assim surgem os conflitos. Exemplos são os grupos contrários e a favor do 
processo de impeachment da Presidenta Dilma Rousseff. Disseminou-se um ódio 
político, não havendo respeito à opinião do outro, impedindo um posicionamento ético 
frente à bipolaridade instaurada. Diante dessa configuração, objetivou-se, então, 
investigar as ideias políticas das principais páginas oficiais dos movimentos a favor e 
contra o governo da Presidenta Dilma Rousseff e, especificamente, averiguar o perfil 
dos seus autores e dos seus seguidores. Para o alcance desses objetivos, foram 
selecionadas quatro páginas do Facebook: duas a favor e duas contras. A escolha das 
páginas se deu pela quantidade de seguidores e analisaram-se: fundadores das 
páginas, data, descrição, publicações e seus comentários. Ressalta-se que a pesquisa 
está vinculada ao Grupo de Estudos em Psicologia Social do UNI-RN e encontra-se em 
desenvolvimento, em fase de análise de dados. Nota-se, inicialmente, que existe o 
apartheid no pensamento político no Facebook, inviabilizando o que acreditamos ser a 
real necessidade para a superação da crise política brasileira: a discussão sobre uma 
reforma política. 
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AUTONOMIA DO SUJEITO POLÍTICO NA SAÚDE MENTAL: A LUTA 
ANTIMANICOMIAL E OS DESAFIOS EM CONTEXTOS DE CRISE 

Jorge Lyra (UFPE), Jorge Luiz (UFPE) e Mirella de Lucena (UFPE) 

 

Resumo 
A loucura sempre esteve presente na história da humanidade e o sujeito tido como 
“louco” foi percebido de diferentes formas em cada época, mesmo antes de ser 
diagnosticado e “tratado” pela medicina. A prática sistemática do internamento da 
loucura, seu tratamento médico e o conceito de alienação mental são consolidados, na 
Europa, por Philippe Pinel, considerado o pai da psiquiatria (AMARANTE, 2009). No 
Brasil, o modelo capitalista também ditou que a loucura deveria ter a intervenção da 
medicina, assim como já acontecia na Europa (SILVA et. al, 2002). Pelas vias do 
discurso biomédico o encarceramento do louco faz prevalecer a dominação política 
sobre o corpo, atendendo às necessidades econômicas e ditando a relação do ocidente 
com a loucura. Após anos de práticas excludentes, iniciou-se, na Itália no Século XX, 
um movimento de crítica às instituições psiquiátricas e suas formas de tratamento, até 
então não se discutia sequer a noção de cuidado. O Movimento da Luta Antimanicomial 
surge em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, então impulsionado pelas ideias 
do psiquiatra italiano Franco Basaglia, enquanto um movimento social que mobilizou e 
ainda mobiliza diferentes setores da sociedade (ROTELLI & AMARANTE, 1992). Este 
movimento tem firmado articulações e propostas políticas para a ampliação do modelo 
de saúde mental em consonância com os princípios democráticos da saúde, que 
envolvem aspectos promotores de universalidade, equidade e integralidade. 
Considerando os 40 anos de atuação desse movimento no país, este trabalho tem por 
objetivo refletir sobre o cenário sócio-histórico do movimento de Luta Antimanicomial no 
Brasil e sobre a noção de autonomia que envolve os sujeitos políticos deste campo, 
sendo este conceito central ao movimento. Espera-se aprofundar os estudos sobre a 
atuação do movimento social na construção e operacionalização da política de saúde 
mental e, assim, mostrar alternativas possíveis aos desafios atuais. Nossa proposta 
consiste em um estudo teórico, de natureza qualitativa, em que se realizou uma revisão 
bibliográfica nas Bases Scielo e BVS, utilizando os descritores: saúde mental, luta 
antimanicomial e autonomia, em diferentes combinações. Escolhemos o conceito de 
autonomia como eixo principal de análise, pois entendemos que a emergência de uma 
pluralidade de movimentos sociais, mobilizações políticas e manifestações de revolta, 
que permitiram que os diversos sentidos da emancipação fossem articulados com o 
projeto de uma democracia radical, tornou necessário estreitar o vínculo fundamental 
entre uma teoria crítica da sociedade e o quadro de problemas da teoria política, 
voltados aos estudos da esfera pública e da sociedade civil, da democracia e do direito 
(MELO, 2011). Como principal resultado, percebemos a necessidade de um saber mais 
sistematizado sobre educação em saúde, vislumbrando práticas que incluam o sujeito 
político da saúde mental no processo como ator social, reflexivo e instrumentalizado 
com seu saber, para contribuir no processo de mudança social, autonomia e 
emancipação desses sujeitos. 
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A DIREITA ANTIPETISTA EM RELATOS DE SEUS SIMPATIZANTES E 
MILITANTES NA INTERNET 

Giulliany Gonçalves Feitosa (UFCG), Caio César Winker e Silva (UFCG), Pedro de 
Oliveira Filho (UFCG) 

 
Resumo 
Em 2015, depois de uma eleição fortemente polarizada vencida pelo partido dos 
trabalhadores (PT), diversos movimentos de direita realizaram algumas das maiores 
mobilizações políticas da história recente do Brasil. Há muito tempo não se via em nosso 
país manifestações em que o pensamento conservador se posicionasse no espaço 
público de maneira tão agressiva e organizada. Essa agressividade tem se apresentado 
nas grandes manifestações de rua, como na impressionante manifestação de 15 de 
março de 2015, e também veiculada através dos meios midiáticos on line. No presente 
trabalho procuramos compreender como se constrói a identidade da direita antipetista 
no Brasil em relatos de seus militantes e simpatizantes. O conceito de identidade não é 
retratado como uma substância, mas sim como um processo por meio do qual dizemos 
quem somos e quem os outros são, um processo realizado por intermédio da 
mobilização de categorias e de esquemas classificatórios. Trata-se de um procedimento 
conflituoso, um processo que é realizado, disputado, negociado e manipulado através 
do discurso. Buscando alcançar esse objetivo, analisamos os comentários produzidos 
entre os dias 24 de agosto de 2015 e 25 de agosto de 2015, em resposta às postagens 
do blog do jornalista Reinaldo Azevedo, jornalista reconhecidamente e assumidamente 
conservador. No total foram analisados 1772 comentários, os quais descrevem a direita 
antipetista, os petistas e seus aliados. A decodificação do material discursivo coletado 
foi guiada pelo método de análise de discurso desenvolvido pelos teóricos da psicologia 
social discursiva. Dentro dessa perspectiva teórico-metodológica, o discurso é 
compreendido como uma forma de ação com variados efeitos psicológicos e sociais. No 
material analisado, os petistas são representados como incompetentes, desonestos e 
totalitários. Os antipetistas, por outro lado, são representados como religiosos, 
honestos, trabalhadores e heróis da resistência democrática contra o avanço do 
totalitarismo bolivariano. Dois grandes discursos constituem esses relatos: um é o 
discurso da direita liberal com suas diferentes facetas e o outro é o velho discurso da 
direita conservadora e anticomunista. No que diz respeito aos recursos retóricos, 
presenciamos a utilização recorrente de metáforas guerreiras nos relatos. Além disso, 
neles predominam as afirmações de tipo factual, afirmações plenas de certeza e de 
verdade.  
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VULNERABILIDADE POLÍTICA: UMA ANÁLISE DAS DIMENSÕES INDIVIDUAL, 
SOCIAL E PROGRAMÁTICA 

Leandro Amorim Rosa (IMES Catanduva; PUC/SP)  

 

Resumo 
A partir da proposta de vulnerabilidade elaborada por Ayres e seus colaboradores, o 
presente texto objetiva propor um olhar para a participação política. Mesmo sendo um 
modelo proveniente da Saúde Coletiva e pensado dentro de um contexto específico – 
epidemia de HIV/AIDS - defende-se que essa concepção de vulnerabilidade pode ser 
um instrumento heurístico potente no entendimento da participação política. A 
vulnerabilidade política será abordada como uma condição/situação, relacionada a 
diferentes dimensões, que reduza a possibilidade de participação política de 
determinado sujeito. Compreende-se a participação política de forma ampla abarcando 
meios de participação institucionais e não institucionais, ou seja, desde eleições e 
conselhos de direitos até movimentos sociais e ações diretas. As dimensões aqui 
abordadas são: individual, social e programática. No que diz respeito ao âmbito 
individual, será usado como referencial prioritário o modelo de consciência política 
proposto por Sandoval – modelo esse de ordem psicossocial. A dimensão social será 
pensada a partir de categoriais como: raça/etnia, gênero, renda e escolaridade. Por sua 
vez, ao abordar a dimensão programática o foco recairá sobre as propostas de 
participação política e social elaboradas pelo Estado e as oportunidades políticas 
advindas de tais propostas; em especial: eleições, conselho de direitos, conferências 
temáticas e orçamento participativo.  O trabalho é construído a partir de uma pesquisa 
bibliográfica envolvendo prioritariamente artigos científicos e dados do IBGE. Evidencia-
se a importância de compreender a participação política como um fenômeno complexo 
que envolve elementos das três dimensões de forma correlacionada. Ao buscar a 
redução da vulnerabilidade política - ou aumento da potência política – deve-se pensar 
a complexidade da participação a fim de evitar concepções que entendam elementos 
individuais, sociais e programáticos de maneira isolada ou dicotômica.  Além disso, 
aponta-se para os limites da aproximação aqui proposta. Faz-se necessária maior 
organicidade entre as dimensões. Da forma como está, a visão aqui apresentada pode 
levar a entendimentos que perpetuem a impermeabilidade entre os ditos elementos 
individuais, sociais e programáticos, quando na realidade tais elementos são 
constituídos e determinados em íntima ligação. Destaca-se também a necessidade de 
pensar as diferentes formas de participação – institucional ou não – a partir de suas 
singularidades e não de maneira generalizada. 

Palavras-chave: participação política; vulnerabilidade; movimentos sociais; eleições; 
controle social. 
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DESAMPARO PSÍQUICO: O DIFÍCIL RETORNO DOS FILHOS DE DEKASSEGUIS 

AO BRASIL 

Cizina Célia Fernandes Pereira (UNESP), José Sterza Justo (UNESP), Mary Yoko 

Okamoto (UNESP) 

         

Resumo 

As dificuldades econômicas da década de 1980 fizeram com que muitos brasileiros 

fossem procurar melhores oportunidades de vida e trabalho no exterior. Como parte 

significativa das correntes emigratórias desse período surgiu aquela que ficou 

conhecida como os dekasseguis: descendentes de japoneses que começaram a se 

deslocar para o Japão com o com o objetivo de trabalhar nas fábricas japonesas.  O 

termo dekassegui, é de origem da língua japonesa e significa aquele (a) que sai para 

trabalhar fora (outra região) em serviços temporários, para ganhar dinheiro. Na saga 

familiar dos dekasseguis brasileiros, encontram-se seus filhos – crianças e adolescentes 

– que se defrontam com muitas dificuldades e desafios de adaptação. Diante dessa 

problemática, algumas questões preliminares foram levantadas em nossa pesquisa, sobre 

as dificuldades de adaptação ou readaptação das crianças ao Brasil. O objetivo do 

trabalho foi investigar nessas crianças que passaram a primeira infância ou parte dela 

no Japão, como vivenciaram o processo de adaptação à cultura brasileira, 

particularmente no que diz respeito a sentimentos e ansiedades de desamparo. Os 

participantes da pesquisa foram duas famílias de descendentes de japoneses. A 

primeira família retornou do Japão em 2009 e a outra em 2012.  Foram realizadas 

entrevistas clínicas com os pais, e com as crianças/adolescentes foram adicionados 

outros recursos tais como desenhos, jogos e produção de histórias. Foi possível 

identificar sentimentos de desamparo tanto nos pais, quanto nos seus filhos. Os pais 

sentem-se desamparados antes mesmo de retornarem para o Brasil. Quando se 

instalam novamente no Brasil são inúmeras as dificuldades, tendo como pano de fundo 

o estranhamento do ambiente - antes bastante familiar-  e o estranhamento de si 

mesmo. Os pais se defrontam, ainda, com a questão da identidade cultural de seus 

filhos, fortemente enraizada na cultura japonesa, o que não se tornava tão evidente 

quando viviam no Japão. A língua é o principal indicador das raízes mais profundas da 

identidade cultural dos filhos e o desafio maior a ser enfrentado. Também o fator idade, 

o tempo de permanência no exterior e o grau de escolaridade em que essas crianças 

se encontram no ato da imigração acabam contribuindo para as dificuldades de 

adaptação/readaptação na escola. Quanto maior for o tempo vivido no Japão e a 

intensidade do enraizamento na cultura japonesa maiores serão as dificuldades de 

adaptação à cultura brasileira. Os nascidos no Japão que tiveram pouco ou nenhum 

contato com a língua e a cultura brasileiras se defrontam com um cenário bastante 

estranho, no Brasil. Diante de um mundo diferente e estranho irrompem sentimentos de 

insegurança e desamparo, inclusive no interior do grupo familiar. 

Palavras-chave: Dekasseguis; criança imigrante; retorno e psicanálise. 
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A CRISE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E OS EFEITOS PSICOLÓGICOS 

PRODUZIDOS PELA PRISÃO 

Ana Priscila Barroso Araújo (Unifor) e Luciana Maria Maia (Unifor) 
 

 
Resumo 
O Brasil está em 4º lugar no ranking mundial de população prisional e em 1º na América 
do Sul. Entre os crimes cometidos, 80% são contra o patrimônio ou por tráfico de 
entorpecentes. Em relação à idade, a maioria tem menos de 29 anos; e à cor da pele, 
mais de 60% são negros. Sobre a escolaridade, 90% não concluiu o ensino médio. 
Esses dados sugerem que as pessoas submetidas ao sistema prisional no Brasil têm 
quase sempre a mesma cor e provêm da mesma classe social e territórios geográficos 
historicamente deixados às margens: são jovens, pobres, periféricos e negros. Essa 
realidade contribui para a chamada “crise do sistema prisional”. Entre os fatores que 
têm colaborado para esta crise, temos: a superlotação, a reincidência, principalmente, 
o descumprimento dos direitos e garantias fundamentais inerentes à pessoa do preso. 
Embora exista uma política penitenciária, esta não tem sido aplicada, o que tem 
colaborado para o caos desse sistema. Partindo desses dados, pretendemos discutir, a 
crise da pena privativa de liberdade e os efeitos psicológicos produzidos pela prisão. 
Além disso, promover debate em torno de questões que colocam a crise política 
penitenciária, na atualidade, como campos em disputas por diferentes projetos ético-
políticos, a exemplo a redução da maioridade penal, a regulamentação da lei de reserva 
de vagas de empregos referentes a contratos com o Estado do Ceará e que promovem 
tensões na ordem social vigente. A este respeito, evidenciam-se às ideologias, crenças 
e valores sociais, expressando e revelando opiniões e pontos de vista, em que 
indivíduos, membros de grupos sociais minoritários, experimentam cotidianamente os 
efeitos desses aspectos sociopolíticos, subjetivos e culturais. Desse modo, 
desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica, a fim de melhor compreensão da crise da 
pena privativa de liberdade e os efeitos psicológicos produzidos pela prisão. Para 
embasar nossa discussão, utilizamos artigos científicos, livros, relatórios, dados e 
estatísticas sobre a realidade brasileira. Entender que apesar de nossa política pública 
penitenciária, continuamos a construir prisões, a investir na cultura do encarceramento, 
como uma das possibilidades de superação da crise do sistema prisional. Apesar das 
mudanças no nosso ordenamento jurídico, tais como extinção de castigos corporais e a 
incorporação da pena privativa de liberdade, no intuito de humanização das formas de 
punição, a grande maioria do nosso contingente prisional continua encarcerada sem 
uma sentença condenatória, vivendo em condições desumanas. Defendemos que, 
enquanto se considerar a pena privativa de liberdade tendo função preventiva, punitiva 
e ressocializadora, o caos da política penitenciaria brasileira vigorará. Atualmente, 
percebemos um movimento de aplicação de penas alternativas como possibilidade a 
mais de solução, com o intuito de substituir a privação de liberdade, diminuindo marcas 
psicológicas deixadas pela situação vivenciada em decorrência do encarceramento. 
Dentre inúmeros problemas de saúde psicológica encontrados: ansiedade, depressão, 
pânico, causados e potencializados muitas vezes pela situação de privação de liberdade 
e pelo uso e abuso de álcool e outras drogas, bem como dentre outros decorrentes dos 
processos discriminatórios.  

Palavras-chave: Crise. Pena Privativa de Liberdade. Efeitos Psicológicos. Prisão.   
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A IDEOLOGIA POLÍTICA COMO MEDIADORA DAS EMOÇÕES E SUAS 
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Cleber L. Xavier Jr (UFMS), Inara Barbosa Leão (UFMS) 

 

Resumo 
No ano de 2013 no Brasil, diversas manifestações eclodiram contra o governo referente 
ao aumento do preço das passagens de transporte coletivo em São Paulo. No entanto, 
este era apenas o estopim para uma mobilização com proporções nacionalmente 
relevantes; grande parte da população saiu às ruas para reivindicar seus direitos, as 
demandas ampliaram-se a outros serviços públicos relacionados à área da saúde e 
educação. Contudo, em 2014 o país passou por novas eleições presidenciais, 
resultando um intenso conflito ideológico político que perdura ainda hoje. Ao observar o 
atual contexto, nota-se que as relações interpessoais adquiriram um novo caráter, no 
qual a ideologia política corresponde a um critério para a agressão ao outro. Esta 
problemática atinge toda a sociedade, as manifestações de ódio decorrentes de 
determinada posição política ideológica são alarmantes. Ao reconhecer que o modelo 
de produção capitalista divide e classifica a sociedade em classes, como já apontavam 
Marx e Engels, entendemos que o presente conflito ideológico que o país hoje enfrenta 
decorre de uma luta de classes, ou a luta pelo poder, pelo governo e estado, portanto, 
uma luta política e de interesses próprios. Contudo, é de extrema importância analisar 
quais são os elementos intrapsicológicos e interpsicológicos que constituem a 
consciência do homem neste contexto. A consciência para a teoria Sócio-histórica é 
definida pela estrutura interna de seus conteúdos sensíveis, estes conteúdos são 
compostos de sensações, imagens de percepção e ainda suas representações; esses 
conteúdos juntamente com a relação entre o sentido e significado que tem suas 
representações formam a base do que podemos chamar de consciência. Já a emoção, 
esta é eminentemente cultural, é histórica e social. A emoção é significada pela 
linguagem que uma determinada sociedade ou cultura se utiliza como forma de 
expressão, para o que chamamos de sentimento. Dessa forma, o leque de questões 
que nos apresenta é bastante extenso, conteúdos como pensamento, consciência de 
classes, linguagem, emoção, etc. se tornam pontos fundamentais para analisarmos e 
tentarmos compreender o porquê da violência se manifestar tendo como possível causa 
as ideologias políticas divergentes entre as pessoas no País. Isto posto, pretende-se no 
presente estudo, tomando como base o materialismo histórico-dialético e os 
pressupostos e fundamentos da teoria psicológica Sócio-histórica, analisar como a 
ideologia política pode cumprir o papel de mediadora das emoções e quais suas 
implicações nas relações interpessoais. 
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PETISTA EM TEMPOS SOMBRIOS: UMA 
ANÁLISE DOS DISCURSOS MOBILIZADOS POR MILITANTES E SIMPATIZANTES 

DO PARTIDO DOS TRALHADORES NA INTERNET 

Willey Pereira dos Santos (UFCG), Heloisa Maria da Silva Castro (UFCG), Débora da 
Silva Medeiros (UFCG), Pedro de Oliveira Filho (UFCG) 

 

Resumo 
Em 2003, ao chegar à presidência com Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos 
Trabalhadores (PT) começou a se afastar da ideologia socialista que orientou a sua 
formação e a se aproximar ideologicamente do trabalhismo brasileiro. Os programas 
sociais dos dois mandatos de Lula e do primeiro mandato de Dilma Roussef deram ao 
partido um amplo apoio nas classes populares e nas regiões mais pobres do país (Norte 
e Nordeste). Esses programas sociais e os dois escândalos de corrupção ocorridos nos 
governos petistas, denominados pela mídia nacional de “mensalão” e “petrolão”, 
acirraram o conflito entre o petismo e o antipetismo. Os escândalos de corrupção e a 
crise econômica colocaram, a partir de 2015, o Partido dos Trabalhadores numa posição 
de extrema fragilidade, como nunca antes em sua história. O objetivo deste trabalho é 
compreender como se constrói a identidade petista em relatos de seus militantes e 
simpatizantes na internet nesse momento histórico específico. Identidade aqui é um 
processo por meio do qual definimos a nós mesmos e aos outros, um processo 
conflituoso, realizado, disputado, negociado e manipulado no discurso. Para alcançar o 
objetivo supracitado, analisamos comentários produzidos, entre o vigésimo oitavo dia 
do mês de setembro de 2015 e o quarto dia do mês de outubro do mesmo ano, em 
resposta às postagens do site Conversa Afiada do jornalista Paulo Henrique Amorim, 
alinhado ideologicamente com o PT. No material analisado, os petistas apresentam o 
PT como vítima de um ataque golpista e reacionário articulado pelas classes altas, pela 
grande mídia e pelo judiciário. Os antipetistas, por outro lado, são definidos como 
golpistas, entreguistas e desonestos. É visível a presença do discurso do trabalhismo 
brasileiro nesses relatos. Os enunciados são de tipo factual; neles não há lugar para a 
dúvida ou hesitação. Trata-se de um discurso pleno de certeza e de verdade que tem a 
função de mobilizar os militantes do partido em um contexto de intenso conflito político 
e ideológico.  

Palavras-chave: Identidade; discurso; petismo. 
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A HISTÓRIA DO FÓRUM CEARENSE DA LUTA ANTIMANICOMIAL A PARTIR DA 

NARRATIVA DE MILITANTES 

Beatriz Oliveira Santos (UFC), Aluísio Ferreira de Lima (UFC) 

 
Resumo 
Sabemos que os movimentos de luta antimanicomial ocorreram e persistem em vários 
países colocando em questão as práticas manicomiais, a tortura sofrida por muitos 
pacientes dentro dos manicômios e os diversos processos de estigmatização e exclusão 
existentes. Esses movimentos têm, portanto, uma história que está diretamente 
relacionada às conquistas de direitos e avanços nas formas de atenção às pessoas que 
experienciam sofrimentos psíquicos. Contudo, mesmo diante dessa realidade, 
constatamos, através de pesquisas bibliográficas, a quase inexistência de produção 
acerca da história dos movimentos de luta antimanicomial. Não encontramos textos que 
façam alusão ao surgimento e a atuação desse movimento no Brasil e, nos seus 
desenvolvimentos regionais, tal como, em nosso caso, no estado do Ceará. Nesse 
sentido, esse trabalho, que se refere aos resultados do projeto de monografia 
desenvolvida no Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, trata 
de apresentar como tem se dado o desenvolvimento do Fórum Cearense da Luta 
Antimanicomial em Fortaleza – CE. Nessa pesquisa realizamos uma revisão 
bibliográfica onde assinalamos a relação da Reforma Psiquiátrica no Brasil e no Ceará 
com o Movimento de Luta Antimanicomial no País. Uma vez que não encontramos 
registros dos diferentes movimentos, focamos a pesquisa no desenvolvimento do Fórum 
Cearense da Luta Antimanicomial, que atualmente é o de maior representação no 
estado, mais especificamente como esse movimento se desenvolveu a partir da 
narrativa de militantes. A metodologia utilizada na pesquisa foi a entrevista dialogal, o 
que nos permitiu registrar o testemunho de usuários, profissionais e familiares militantes, 
homens ou mulheres, adultos (maiores de 18 anos), que participaram e/ou participam 
do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial e que residiam na cidade de Fortaleza (CE). 
Fizemos isso levando em consideração as falas dos participantes, as concordâncias e 
discordâncias entre eles, bem como utilizamos a citação de documentos históricos 
(jornais, folders e relatórios) que permitiram ampliar nossa compreensão sobre o que foi 
narrado. No atual contexto que o Brasil se encontra, vivendo momentos difíceis tanto no 
campo político como na saúde mental, discutir temas como esses são de suma 
importância. Acreditamos que a apresentação da pesquisa permite uma compreensão 
acerca do desenvolvimento do Fórum da Luta Antimanicomial no Ceará, não do 
movimento como um todo no estado, por estarmos considerando a existência de outros 
que surgiram através das narrativas e que, por diversas questões, não possuem a 
mesma visibilidade que o Fórum. A pesquisa contribui não somente com o 
fortalecimento da Luta Antimanicomial Cearense, mas também serve de inspiração para 
a realização de outras pesquisas sobre a temática. 
 
Palavras-chave: Fórum Cearense; Luta Antimanicomial; Narrativas. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 

Letícia Dalberto Pedro (UFRS), Frederico Viana Machado (UFRS) 

Resumo 
O presente trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa Psicopolítica das 
Fronteiras Estatais – Movimentos Sociais e Políticas Públicas de Educação, que tem 
como principal objetivo investigar a relação entre movimentos sociais e Estado, tomando 
como foco de problematização as políticas de educação da cidade de Porto Alegre/RS. 
Na tentativa de compreender como as demandas educacionais e propostas político-
pedagógicas forjadas no âmbito dos movimentos sociais são negociadas no interior dos 
órgãos governamentais, realizamos a análise dos modos de subjetivação política que 
se dão na Secretaria Municipal de Educação. Apresentaremos nossas análises sobre a 
constituição de demandas dos movimentos sociais no campo da educação, e os modos 
como estas demandas se relacionam aos espaços formalizados das políticas públicas, 
levando em consideração como são significados pelos diferentes atores conceitos como 
política, democracia, cidadania e participação. A noção de subjetivação política constitui 
o alicerce a partir do qual articulamos os diferentes tipos de demandas (reconhecimento 
e redistribuição) e pertencimentos (igualdade e diferença) na compreensão dos 
discursos políticos, a partir das diversas e conflitantes leituras e concepções das 
práticas pedagógicas e perspectivas educacionais que oscilam entre os âmbitos 
institucionais e não-institucionais da esfera pública. Utilizamos como método entrevistas 
semiestruturadas que foram gravadas, transcritas e categorizadas. Como sujeitos de 
pesquisa acessamos dois grupos de entrevistados, para contrapor analiticamente no 
momento da análise. De um lado, entrevistamos integrantes de movimentos sociais com 
pouca ou nenhuma interlocução com as políticas públicas e espaços institucionais de 
participação política e, por outro lado, agentes públicos e técnicos governamentais que 
trabalham em espaços governamentais. A escolha destes sujeitos contemplou uma 
diversidade de sujeitos, considerando o tempo de trabalho, gênero, idade e trajetória 
política. A análise dos dados foi desenvolvida com o método de análise de discurso, 
feita a partir de leituras dirigidas e discussões em grupo. Os discursos analisados até o 
presente momento apontam para percepções diferentes (em alguns casos opostas) do 
Estado e de sua legitimidade, bem como para processos de ruptura e ressignificação 
política que se dão nas relações cotidianas que ocorrem nos espaços governamentais. 
Observamos, em relação ao poder institucional, diferentes sentimentos de 
pertencimento ao Estado. Nossos resultados apontam alguns pontos de convergência 
nas concepções de democracia e cidadania entre os atores de diferentes âmbitos de 
atuação (institucionais e não-institucionais). Embora os sujeitos entrevistados 
descrevam práticas que aproximem posicionamentos políticos institucionais e não-
institucionais, relativizando a dicotomia estado/sociedade, suas concepções sobre as 
dinâmicas políticas refletem um distanciamento que reforça esta dicotomia. 

Palavras-chave: Políticas de Educação; Movimentos Sociais; Estado; Subjetivação 
Política.  
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FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
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Medeiros (UNIFACEX) 

 
Resumo 
O presente trabalho buscou a orientação de uma práxis mais ampla, acima da 
imediaticidade da manipulação tecnicista da Psicologia tradicional. Ele é fruto das 
vivências do Estágio Profissional II do curso de Psicologia da UNIFACEX. Realizado na 
Justiça Federal do Rio Grande do Norte (JFRN), especificamente, no setor de saúde do 
Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP). Com a crise global do capitalismo; com o contexto 
da conjuntura política atual brasileira que apresenta o afastamento da presidenta Dilma 
Rousseff (2010-2018); o fortalecimento da agenda neoliberal; o enxugamento da 
máquina pública ao comando do presidente interino Michel Temer afetou os 
investimentos em vários setores no setor público brasileiro. Essa realidade justificou as 
mudanças estruturais na JFRN: diminuição gradativa do quantitativo de servidores, 
estagiarios e tercerizados em detrimento do aumento do tarefismo. A problematização 
dos desafios teórico-metodológicos, a visão de sujeito e sociedade, foi adquirida com a 
participação nos debates da linha de pesquisa da Psicologia Social na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), especificamente, no Grupo de Pesquisa 
Marxismo e Educação (GPME). A priori, para falar da crise do modo reprodução 
capitalista, se faz necessário o retorno a inspiração em Marx. A inspiração do método 
de Marx implica na reflexão prática da Psicologia, o seu compromisso social, a 
concepção da relação do sujeito e suas demandas intersubjetivas, gerando assim, nova 
perspectiva de intervenção, passando do mito da neutralidade para a participação no 
processo do fenômeno social, superando o pensamento tecnicista, alcançando a atitude 
e a ação política transformadora social. A contribuição das vivências do estágio 
corroborou na problematização das consequências do corte orçamentário do setor 
público brasileiro e a busca da materialização do compromisso social da Psicologia 
Organizacional do Trabalho (POT), como também, das condições e organização de 
trabalho, na promoção da saúde do trabalhador e da qualidade de vida no trabalho. A 
POT é um campo que pertence ao vasto território da Psicologia. A Psicologia como 
profissão nasceu em 1962, mas não em um vácuo social, mas como produto de uma 
história política, econômica e social. Antes da regulamentação da profissão, sua 
aplicabilidade estava materializada nos contextos de trabalho. A Psicologia como 
ciência e profissão contribuiu para a manutenção da ordem burguesa. “A Psicologia 
brasileira, do ponto de vista da Psicologia Organizacional do Trabalho, poucas vezes 
rompeu com a crítica aos processos de dominação, exploração e alienação” (CFP, 2010, 
p. 68). A escolha pela não interferência concreta nos contextos de trabalho fortaleceu a 
dominação burguesa e a manutenção do status quo, materializando a neutralidade 
científica, produto típico da ideologia dominante, servindo para Psicologia como 
justificativa para a submissão à ordem do capital. As vivências contribuíram para 
crescimento como estudante do curso de Psicologia e como futuro profissional, bem 
como fortaleceram as expectativas que surjam psicólogos(as) de uma nova geração 
crítica e com compromisso social que renova a esperança de uma profissão menos 
elitizada e mais voltada ao povo. Sigamos na luta pela uma Psicologia crítica e 
revolucionaria. 
 
Palavras-chave: Psicologia Crítica; Marxismo; Crise Capitalista; Compromisso Social. 
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REFLEXÕES SOBRE VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE: EGRESSOS DO SISTEMA 

PRISIONAL NO BRASIL 

 

Ana Priscila Barroso Araújo (Unifor), Luciana Maria Maia (Unifor), Natalia Lopes Braga 
(Unifor), Maria Eniana Araújo Gomes Pacheco (Unifor/FLF), Sylvia Cavalcante (Unifor) 

 
 
Resumo 
O modelo neoliberal no qual nossa sociedade está inserida baseia-se na ideia de que 
as camadas menos favorecidas economicamente devem trabalhar e adaptar-se às 
regras neoliberais, mesmo que tais regras não lhes tragam condições de vida 
satisfatórias. Dentre as inúmeras críticas sociais que podem ser feitas em referência ao 
modelo neoliberal, está sua incapacidade de garantir trabalho digno para uma grande 
parcela da população que se encontra desempregada ou em condições de trabalho 
precárias. Tal situação tende a deixar o corpo social inquieto e marginalizado, com isso 
provocando o aumento da criminalidade. Uma vez que a sociedade considera o cárcere 
uma solução para a violência e criminalidade, as pessoas que não se adaptam ao 
modelo neoliberal e reagem de forma violenta frente as suas regras são condenadas à 
prisão. Entretanto estudos mostram que 90% dos egressos do sistema prisional voltam 
a cometer crimes quando retornam a sociedade, demonstrando o elevado índice de 
reincidência criminal e, mais que isso, demonstrando a ineficácia desse sistema. Esses 
dados nos revelam que o tratamento oferecido pela sociedade e pelo Estado aos 
egressos demanda questionamento, discussão e uma reformulação, de modo que 
políticas públicas que promovam a inclusão social dos egressos sejam efetivamente 
implantadas. Partindo desses dados, o artigo tem como objetivo realizar uma revisão 
narrativa da literatura a fim de refletir acerca da realidade dos egressos do sistema 
prisional e acerca de estudos sobre violência e criminalidade. Como método, utilizou-se 
artigos publicados nas bases de dados BVS-PSI, Scielo, Lilacs, PePSIC, no período de 
2002 a 2015, partindo das palavras-chaves egressos do sistema prisional, violência e 
criminalidade. Os resultados indicaram que grande parte da população carcerária sofre 
desigualdades antes, durante e depois do encarceramento, o que favorece a esses 
indivíduos voltarem a delinquir, aumentando assim a violência e a criminalidade. Alguns 
aspectos foram evidenciados pela pesquisa, tais como: dificuldade na inserção no 
mercado de trabalho e na retirada de documentos, impedimentos na aquisição de bens 
e mercadorias, conflitos familiares, entre outros. Aspectos referentes à “cultura 
institucional carcerária” sob a qual os presos são submetidos, tais como regras, valores, 
normatização e linguagem própria, também mostraram-se como possíveis obstáculos 
para a reinserção na sociedade.  Diante disso, essa pesquisa sugere a realização de 
estudos futuros sobre o preconceito em relação ao egresso do sistema prisional e uma 
maior discussão dessa problemática, de modo a pensar em formas alternativas de 
combate a violência e a criminalidade. 

Palavras-chave: Egressos do Sistema Prisional. Violência. Criminalidade. 
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COMISSÃO DA VERDADE E DESDOBRAMENTOS DO RELATÓRIO FINAL 

 

Luis Eduardo Franção Jardim (USP/SP) 

Resumo 
O objetivo desta comunicação é discutir algumas características da Comissão Nacional 
da Verdade no Brasil e analisar possibilidades de impacto na elaboração dos danos do 
ditadura no cotidiano do brasileiro e a construção da memória política sobre o regime 
autoritário. A amplitude das ações do Estado penetrou dos espaços mais íntimos aos 
mais coletivos da vida social, trazendo repercussões ao cotidiano de todo cidadão 
brasileiro que viveu aquela época. O impacto da violência de Estado na sociedade 
parece ter sido ampliado transição para o regime democrático controlado verticalmente 
pelos militares, amparados pelo poder judiciário. A experiência do esquecimento forçado 
e a ausência de uma justiça de transição no Brasil impedem uma ampla elaboração dos 
danos provocados às vítimas do Terrorismo de Estado. Somente 27 anos depois da 
abertura do regime, em 2012, no primeiro governo da Presidenta Dilma Rousseff, 
iniciou-se os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade para investigar os crimes da 
ditadura pelo o direito à memória e à verdade. A memória coletiva é indissociável da 
memória individual e ambas estão intimamente enlaçadas, entretanto, o processo de 
redemocratização marcado por uma reconciliação extorquida relegou a memória do 
regime autoritário esquecimento institucionalizado. O trabalho das Comissões da 
Verdade atua diretamente nesse fundo lodoso de dor e sofrimento das vítimas que as 
políticas dominantes não permitem acesso e, principalmente, na memória política da 
ditadura, que diz respeito à história de todos. Pode-se afirmar que o Terrorismo de 
Estado e a instauração do medo como elemento disciplinador incide direta e 
silenciosamente na formação do coletivo, atravessando a formação do cidadão e as 
relações sociais. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade foi publicado em 
dezembro de 2014, no entanto, muitos problemas são apontados em suas conclusões 
por associações civis de luta pelos direitos humanos. Investigações parciais ou 
completamente negligenciadas, questionamentos sobre mortos da ditadura 
anteriormente reconhecidos e superficialidade nas averiguações sobre o massacre 
indígena e dos camponeses em todo o país são exemplos de problemas encontrados 
no relatório final. Desde 2014 o relatório encontra-se disponível para baixar na internet, 
no entanto, até o momento, não há nenhum planejamento para tornar esse relatório 
acessível à população. 

Palavras-chave: memória; reparação; comissão da verdade. 
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POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E O ACESSO AOS SERVIÇOS 

SOCIOASSISTENCIAIS:UMA PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO JUNTO AOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

Burnier Sales de Sousa (UNP), Milena Bezerra da Silva (UNP), Tatiana Minchoni 

(UFSC), Naama de Souza Maia (UNP), Thayná Ferreira da Costa (UNP), Stefanea 

Cristina do Nascimento Mota (UNP) 

 

Resumo 
O presente trabalho foi realizado na disciplina de Estágio Básico em Psicologia e 
Processos Comunitários, e se propôs a realizar uma Investigação-Ação-Participante no 
Centro de Referência Especializado em População em Situação de Rua (Centro Pop), 
localizado no município de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, para chegar 
à uma análise diagnóstica e propor um projeto de intervenção. Para tanto, utilizamos 
como procedimentos observação participante, confecção de diários de campo, 
entrevistas semiestruturadas, e roda de conversa. Ainda, acompanhamos as atividades 
do Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR/RN)que se formou 
em Natal, a partir de ações desenvolvidas pelo Centro de Referência em Direitos 
Humanos (CRDH/UFRN) através de ações políticas voltadas para esse segmento 
social, além de acompanhar o Fórum Potiguar de População em Situação de Rua, que 
consiste na articulação de diversos setores (sociedade civil, Secretarias de Saúde e 
Assistência Social de Natal, Conselho Regional de Psicologia e o CRDH/UFRN). Nas 
visitas técnicas ao campo, observamos a importância da articulação do movimento 
social e do Fórum junto aos serviços socioassistenciais como forma de reivindicação e 
luta pelos direitos sociais dessa população; também percebemos que a População em 
Situação de Rua (PSR) que participa do MNPR em Natal, encontra-se mais apropriada 
do que está previsto na Constituição e, portanto, possui uma relação diferente com a 
política pública, entendida como direito. Já entre os usuários do Centro Pop de 
Parnamirim percebemos, em seus discursos, a culpabilização pelas condições 
concretas a que estão submetidos, além do entendimento do serviço enquanto uma 
“ajuda” ou “favor” e não como dever do Estado. Tendo em vista que o Centro Pop 
constitui um espaço que operacionaliza o acesso da PSR na rede de serviço em seus 
diversos âmbitos (saúde, assistência, educação, trabalho, habitação etc.), percebemos 
como fundamental essa articulação com os movimentos sociais, inserindo a PSR em 
espaços de discussão como conferências, controle social, espaço de discussão e 
audiências públicas como a finalidade da implementação e efetividade das políticas 
públicas, já que essa é uma das diretrizes que norteia a Política da Nacional para 
Inclusão Social da População em Situação de Rua. A atuação do MNPR nos demais 
estados do país tem resultado em mais acesso aos serviços voltados à população de 
rua, reafirmando a importância tanto da organização coletiva, quanto da apropriação de 
seus direitos, que possam se sentir na condição de agentes ativos, que têm voz e podem 
reivindicar o que lhes é negado pela sociedade e pelos seus instrumentos 
regulamentadores. Nesse sentido, acreditamos que a luta da PSR e sua organização 
política em busca pelo acesso aos direitos sociais, devam estrar atrelados na pauta dos 
serviços socioassistenciais, na sua atuação junto a esse segmento. 

Palavras-chave: População em situação de rua, Participação política, Centro Pop, 
Movimentos sociais 
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CONSCIÊNCIA ANTIMANICOMIAL EM TEMPOS DEMOCRÁTICO-POPULARES: 

CAMINHOS DE UM MOVIMENTO 

Daniela Albrecht Marques Coelho (PPGSS/UFRJ) 

Resumo 
Este trabalho pretende apresentar as explorações iniciais da pesquisa de doutorado que 
analisará a trajetória do Movimento Antimanicomial brasileiro, à luz do debate crítico 
sobre a Estratégia Democrática Popular (EDP), que tem ganhado volume e densidade 
no terreno da teoria e prática política da esquerda marxista no Brasil nos últimos anos. 
Entendemos que, de forma particular, o movimento popular que se aglutinou em torno 
da luta “por uma sociedade sem manicômios”, se insere no processo de luta da classe 
trabalhadora no Brasil, incorporando, assim, elementos da estratégia que a orientou 
hegemonicamente neste período. Buscaremos, então, estabelecer algumas mediações 
pelas quais a Estratégia Democrática Popular, se expressa através deste movimento 
em particular. Em certos períodos de agudização da luta de classes, a estratégia de 
transição socialista predominante de um determinado ciclo histórico é aquela que orienta 
de maneira geral o comportamento da classe trabalhadora, que ganha expressão, 
assim, a despeito de uma intenção mais ou menos explícita, nas ações dos diferentes 
sujeitos políticos vinculados de distintos modos as organizações dos trabalhadores. 
Partimos assim da hipótese de que sendo parte integrante da luta da classe 
trabalhadora, o movimento social que impulsionou o processo de Reforma Psiquiátrica 
brasileira também incorporou elementos da EDP, que orientou hegemonicamente a luta 
da classe trabalhadora no país neste ciclo histórico. Tal formulação estratégica 
conformou-se na busca pela superação da Estratégia Democrática Nacional, 
capitaneada pelo Partido Comunista Brasileiro no ciclo histórico antecedente, e teve no 
Partido dos Trabalhadores sua principal expressão. A EDP tinha como um de seus 
pilares justamente a atuação junto aos movimentos sociais, cuja ação seria combinada 
com a ocupação de espaços institucionais. Conjugando ocupação tática de espaços do 
Estado à pressão exercida pelos movimentos sociais, propunha-se radicalizar a 
democracia; esta ação combinada possibilitaria a promoção de certas reformas, que 
levariam a uma transformação desta ordem na direção do socialismo, a partir de seu 
interior. A progressiva democratização da sociedade e do Estado não pretendia 
representar assim, na formulação petista, uma “nova teoria de etapas”, tal qual 
propugnava a estratégia pecebista que se pretendia superar, e que estava a priori, 
portanto, descartada. Tal processo seria, em si mesmo, o caminho ao socialismo. 
Parâmetros para o processo brasileiro, a Psiquiatria Democrática italiana e o 
pensamento de Franco Basaglia também serão abordados, buscando também sua 
relação com o eurocomunismo, referência estratégica das lutas da classe trabalhadora 
italiana nos anos 1970/80. A trajetória do Movimento Antimanicomial será pensada, 
então, de modo articulado ao desenvolvimento da EDP, bem como seus limites e 
impasses. 

Palavra-chave: Movimento Antimanicomial; Reforma Psiquiátrica Brasileira; Estratégia 
Democrática Popular. 
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MARXISMO E PSICOLOGIA FEMINISTA: UMA ANÁLISE HISTÓRICA 

Evelin Geordana Rodrigues dos Santos (UFG), Fernando Lacerda Júnior (UFG) 

Resumo 
O feminismo e o marxismo foram dois férteis campos para o pensamento crítico em 
Psicologia. Ambos apresentaram questionamentos a respeito dos modelos teóricos 
dominantes e apontaram a necessidade de reconstrução da Psicologia. O presente 
trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa sobre os diálogos entre 
Feminismo e Marxismo na Psicologia. A história do feminismo é caracterizada, 
basicamente, por três fases: a) a primeira  onda, marcada por preocupações liberais ou 
democráticas como o direito  ao voto e à vida pública feminina; b) a segunda onda, 
marcada pela aproximação entre feminismo e academia e, também, pela articulação 
entre pessoal e político - período em que, eventualmente, o Marxismo foi utilizado para 
orientar a crítica ao patriarcalismo e à dominação de mulheres por homens; c) a terceira 
onda, quando há uma disseminação de concepções pós-modernas e pós-
estruturalistas. Olhando para esta história, pode-se afirmar que as relações entre as 
teorias feministas e o marxismo foram polêmicas. A corrente marxista se apresentou de 
forma marcante para o Feminismo, analisando as relações de gênero a partir das 
problemáticas de classes sociais. Assim, feministas reconhecem a contribuição das 
análises sobre a relação entre Estado, propriedade privada e opressão de gênero. No 
entanto, apesar de fazer parte da história das correntes feministas, o marxismo 
praticamente desapareceu das propostas atuais de crítica feminista. Há um 
distanciamento crítico de feministas que afirmam que o Marxismo, por enfatizar 
demasiadamente, aspectos como classe social e Estado, deixou de olhar 
especificamente para o processo de construção dos privilégios masculinos. Além disso, 
após a entrada de mulheres em estruturas de poder no capitalismo, as formas mais 
radicais de feminismo foram suplantadas pela ideologia do “pós-feminismo”. Tendo em 
vista esta história estamos pesquisando como o diálogo entre marxismo e feminismo se 
manifestou na Psicologia, explorando, especialmente: como os conceitos marxistas 
foram importantes para a consolidação de uma psicologia voltada para a emancipação 
feminina; a relação entre conceitos da Psicologia Feminista e o Marxismo; as 
abordagens teórico-metodológicas marxistas presentes nos estudos sobre a Psicologia 
Feminista. O estudo está se desenvolvendo por meio de: a) levantamento bibliográfico 
de textos publicados em revistas que publicaram trabalhos feministas de Psicologia; b) 
análise e sistematização dos textos levantados de acordo com a relação estabelecida 
entre Marxismo, Feminismo e Psicologia; c) elaboração de sínteses descritivas e 
explicativas sobre o objeto de análise apontando possíveis hipóteses sobre a forma 
como a Psicologia Feminista se apropriou do Marxismo. Até o momento, foram 
analisados os cinco primeiros volumes da revista Psicologia & Sociedade. Foram 
identificados quinze artigos que abordaram questões relacionadas ao papel da mulher 
na sociedade. Entre os trabalhos que dialogaram com o Marxismo foram identificadas 
quatro manifestações, que debatem os seguintes pontos: a) análises do papel da 
ideologia na legitimação das opressões de gênero, apresentando a lei como instrumento 
das classes dominantes; b) a problematização das ideologias racistas e sexistas e a 
proposição de análises destacando a intersecção entre raça, classe e gênero; c) 
análises sobre a divisão social do trabalho enquanto limite para a vida da mulher.  
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ARTE, POLÍTICA E RESISTÊNCIA: UM RESUMO SOBRE AS SUBJETIVIDADES 
PRODUZIDAS ATRAVÉS DE INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS NO ATUAL CENÁRIO 

BRASILEIRO 

Stefane Ribeiro (CES/JF) e Lara Brum de Calais (CES/JF) 
 
Resumo 
O momento atual do país tem causado inseguros grupos que lutam por direitos e 
igualdades. A Arte de protesto é feita nas ruas e para as ruas, feita por e para qualquer 
cidadão, feita pelo coletivo e em qualquer espaço, ocupando territórios e resistindo aos 
processos de opressão. Porque a Arte indaga e ecoa em quem faz e em quem vê. Para 
Boal (2009), Arte não está só no modelo e na reprodução do aparente, mas na recriação 
reveladora, como forma de acreditar no potencial criador e transformador do ser 
humano. O autor aponta para a Estética do Oprimido, que propõe uma nova forma de 
fazer e de se entender Arte, não pretendendo dar ao povo uma cultura, mas estimular a 
cultura que esse povo já possui, promovendo a multiplicação de artistas, que aqui são 
entendidos como cidadãos desalienados, que compreendem e ocupam 
conscientemente o seu território. Sawaia (2009), afirma que por trás da desigualdade 
social há sofrimento, mas também há um ser humano com força e vontade de ser feliz, 
que é determinado e determinante da sociedade, em um afetar-se recíproco. Assim, o 
presente resumo tem como objetivo a proposta de que fazer Arte é um ato político e de 
luta social, que produz processos de subjetivação, estabelecendo referencial crítico e 
encontrando novas ferramentas de luta e participação social. Fazer Arte também é fazer 
política e, consequentemente, produzir subjetividade, que se constitui como um terreno 
interno que se opõe ao mundo externo, mas que só pode surgir deste (Crochik, 1998). 
A Arte enquanto ferramenta estabelece uma estratégia metodológica para este estudo 
teórico, considerando que em uma sociedade que tenha como fins a felicidade e a 
liberdade de cada indivíduo, pode acontecer a auto-crítica, o que provavelmente levará 
a transformação; ao contrário de uma sociedade separatista e individualista, que é tão 
ameaçadora, quanto os seus opressores, pois ao separar os seus, os impede que se 
reconheçam e lutem por igualdade. Como exemplo de luta social e artística, o 
movimento Ocupa Minc, referente à resistência para a continuidade do Ministério da 
Cultura, tem como ideologia a ocupação dos espaços públicos como forma de luta 
política. Nestas manifestações, as expressões artísticas ganham forma de estratégia de 
uma política do cotidiano, que se estabelece nas relações e não somente ligada ao 
aparato governamental. Como resultado, tem-se a produção de processos de 
subjetivação política através da Arte, que podem engendrar novos cenários políticos e 
sociais. Ao compreender a produção de subjetividade, a Psicologia, em relação com a 
Arte, pode investir em ações que se dediquem a uma nova configuração estética da vida 
e das relações, entendendo como potencial o posicionamento político frente à realidade 
social que nos atravessa. 
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O CRIME SOB A ÓTICA DO CRIMINOSO: OS DISCURSOS DE PRESOS NUMA 
CADEIA PÚBLICA CEARENSE 

 

Jeferson de Sousa Saldanha (UniCatólica), Mairla Correia Gonçalves (UniCatólica), 
Anna Paula Fagundes Bezerra (UniCatólica) 

 
Resumo 
Toda comunidade social estabelece regras gerais de comportamento responsáveis por 
organizar o funcionamento de um sistema político-econômico e proteger a população 
de seus próprios excessos. Essas regras, nomeadas de leis, não podem ser entendidas 
como um dado natural, verdade incontestável, na medida em que são produtos das 
relações políticas, culturais e econômicas vigentes no social, fruto de interesses das 
classes dominantes na manutenção de suas riquezas, na sustentação de normas que 
garantam o bom andamento de uma estrutura social anterior que os beneficia. O ato 
criminoso no Brasil foi e ainda é compreendido como sendo ação individual de um 
sujeito problemático, que por ausência de moralidade, falta de caráter ou adoecimento 
mental, desviou-se do estabelecido em lei. Esse modo de entender o crime, 
responsabiliza unicamente o sujeito pela sua ação, compreende a lei como verdade 
máxima de uma moral natural e ignora todo o contexto sócio histórico preexistente. O 
paradigma criminológico das inter-relações busca enxergar o sujeito criminoso como um 
ser em relação social, procura conhecer o contexto envolto no ato de ir contra a lei, sua 
realidade de exclusão, esteriotipização, pobreza, exploração, família e educação. Em 
um país capitalista fomentado em preceitos de desigualdade social, competição e 
consumo é possível estabelecer uma relação entre essa organização econômica e a 
ampla taxa de crimes cometidos contra o patrimônio. No Ceará, estado brasileiro onde 
as desigualdades sociais também se constituem de grave problema comunitário, a 
realidade criminal vigente sustenta as mesmas nuances. Nos presídios do sertão 
central, região no interior do estado, índices do último censo penitenciário de 2014 
apontam a baixa renda mensal de grande parte da população carcerária, denunciando 
o aprisionamento estatal como punitivo a uma classe social específica que também é, 
majoritariamente, de pouca escolaridade, onde mais da metade dos presos sequer 
concluiu o ensino fundamental. Na medida em que se compreende o valor da produção 
acadêmica na problematização e modificação de realidades sociais e que se reconhece 
a quase nula participação dos sujeitos criminosos nas elaborações acadêmicas 
dedicadas a eles, objetiva-se com essa pesquisa refletir sobre o fenômeno da 
criminalidade no interior do estado do Ceará ao propiciar no elitismo do âmbito 
acadêmico um espaço de fala ao preso, para que ele possa dissertar sobre sua própria 
realidade, superando proposições que o submetem a um saber que negligencia suas 
experiências, reconhecendo que a academia é detentora de um poder que é negado 
aos presos e contribuindo com novos dados aos estudos sobre crime e desigualdades. 
Para atingir os objetivos elencados, utiliza-se uma metodologia de análise de conteúdo 
a partir de entrevista com presos na cadeia pública da cidade de Quixadá/CE. A 
pesquisa ainda se encontra em andamento e espera-se com ela compreender as 
questões concernentes ao crime e o aprisionamento sob um novo ângulo, confrontando 
verdades sólidas estabelecidas com os novos discursos a que se teve acesso e 
discutindo-os a luz da Psicologia e da Criminologia. 
 
Palavras-chave: Crime; Pobreza; Discurso. 
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EMULAÇÃO DEMOCRÁTICA 

Pedro Abel Vieira (SIM), Fernando Antonio Hello (DTT) 
 
Resumo 
Recentes manifestações no Brasil (2013-2016) apresentam-se como movimentos 
contra a corrupção evidenciando a ética na democracia. No capitalismo, 
desenvolvimento pressupõe mercados, Estado e sociedade regulados 
democraticamente por sistemas definidos pela ética, desmistificando a ideologia do 
crescimento econômico como solução para problemas sociais. Protagonista, a ‘nova’ 
classe média mostra-se enquanto um arremedo de sociedade democraticamente 
desenvolvida. Movimentos emergentes, as manifestações, em seu ataque real às 
instituições, sua aversão às análises ou apropriações partidárias, evidenciam seu 
caráter singular, mesmo sem mudanças estruturais efetivas. Partindo do conceito de 
Estado, busca-se compreender as manifestações ocorridas. (Pereira, 1981; Engels, 
1985; Bobbio, 1994). O Estado enquanto instrumento de dominação organiza-se em 
formas e sistemas de governo, e respectivos regimes políticos, incluindo seus desvios 
(Bobbio, 1997). Estado e Governo estão relacionados com o poder nas relações entre 
a burocracia e a política, influenciadas pelos Grupos de Interesse, e essas relações 
definem a ‘força’ do Governo. O equilíbrio viria da “classe média” e das “cidades” 
(Aristóteles, 2003), fato evidenciado nas manifestações, colocando em questão a 
legitimidade de instituições. Revisitando conceitos de Estado e Governo, via análise 
institucional, busca-se analisar significados das manifestações e da atual crise 
institucional e política, redefinindo protagonismos da “nova” classe média.“[...] A 
instituição é objeto de um estudo [...] enquanto separae[,] por conseguinte[,] pode 
articular todas as formas de sociabilidade.”(Lourau, 1975. p. 168-169) Para a população 
política é um “mal necessário”(Schumpeter, 1984). Analisando essa esfera verifica-se 
seu afastamento do mundo social, a falta de representatividade, a corrupção, etc. 
Instituições democráticas são eficazes hoje? (Bignotto, 2006) Chave para os vetores de 
análise, a classe média é pivô desse processo transformador das instituições e da 
sociedade. Desses movimentos talvez emerjam vontades políticas mais amadurecidas: 
uma “nova” classe média Bourricoud estabelece uma oposição entre [...] abordagem 
institucional [...] mais teórica, [...]abordagem grupal mais empírica. [...] estas duas 
abordagens são dificilmente separáveis” (Lourau, 1975. p. 224) Caminha-se agora para 
uma sociedade utilitarista plena (Bentham, 1979), com objetivo da moral maximizando 
felicidades, e decisões corretas maximizando utilidades (Mill, 2000). Ao mesmo tempo, 
migra-se para uma sociedade estatisticamente orientada (Aranha, 2013); a vontade 
geral representando um duelo de forças disputando o poder do estado, onde “nasce luta 
e corrupção nas sociedades políticas, mas não seus princípios” (Mill, 2000). O bem 
comum nem sempre vem ao encontro dos desejos da maioria (Aranha, 2013). “[...]O 
que se procura é um objeto de análise cujos componentes (níveis, dimensões, 
momentos) sejam perfeitamente integrados no objeto” (Lourau, 1975. p. 232-233) 
Questões de crescimento econômico são pautas diárias no governo. Avaliar programas 
públicos em seus impactos na classe média delineará novos limites às relações sociais 
e éticas na sociedade. A “nova” classe ascende às concepções simbólicas das 
instituições que lhe dão suporte. Citando Lourau (1975):“[...] o novo sistema de 
referência do conceito de instituição tende a tornar-se o grupo.” (Lourau, 1975. p. 119) 
 
Palavras-chave: Manifestações; Nova classe média; Democracia; Ética; Sociedade. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS E ESTADO: ENFRENTAMENTOS COTIDIANOS DA LUTA 
ANTIMANICOMIAL NO CEARÁ 

Alana de Oliveira Lima (UFC), Ronaldo Rodrigues Pires (UECE), Alexsandro Batista 
de Alencar (FCLA), Jéssica Silva Rodrigues (RIS/ESP), José William Crispim Alves 

(FCLA), Roseline Dantas de Souza (FCLA), Sandinelly dos Santos Nascimento 
(FCLA), Sylvia de Sousa e Silva (FCLA), Luís Fernando de Souza Benício (UFC) e 

Nubia Dias Costa Caetano (SENAD) 
 

Resumo 
A atual conjuntura política, social e econômica do Brasil nos mostra uma situação de 
fragilidade em vários âmbitos: saúde, educação, segurança pública, cultura, dentre 
outros. E essa fragilidade é bastante preocupante, convocando-nos a pensar em 
estratégias de mobilização e embate para com os retrocessos vigentes. Contudo, na 
contramão dessas mobilizações, há um importante entrave do Estado para com os 
movimentos sociais, especificamente em relação a criminalização dos mesmos. Dessa 
forma, o presente trabalho tem o objetivo de problematizar a relação entre o Estado e o 
Fórum Cearense da Luta antimanicomial no Estado do Ceará (FCLA). Como objetivos 
específicos, pretende-se discutir os desafios enfrentados pelo FCLA para assegurar a 
implementação da política de saúde mental no estado; construir com a sociedade civil 
processos reivindicatórios, pautados na garantia dos direitos humanos das pessoas com 
sofrimento psíquico e/ou que fazem uso problemático de drogas e estabelecer espaços 
de diálogo com o Estado. Como método de trabalho, utilizamos intervenções, como: 
reuniões mensais para pautarmos estratégias de mobilização e diálogo com a gestão 
da saúde mental, rodas de conversa sobre a temática da Loucura e da Redução de 
Danos, além de ocuparmos espaços de luta e controle social. Os principais autores que 
inspiram nosso modo de trabalho, são: Amarante (2007); Rotelli (1990); Lobosque 
(2003); Petuco (2011). Portanto, o FCLA tem como pauta principal a garantia da 
cidadania das pessoas em sofrimento psíquico e das pessoas que fazem uso 
problemático de drogas. Além disso, temos cotidianamente reafirmado nosso lugar 
enquanto movimento social e questionado a forma repressiva que os aparatos do 
Estado se apresentam para conosco e para com diversos outros movimentos sociais. 
Observamos que o Estado do Ceará tem investido massivamente nos modelos 
manicomiais, já que seus únicos financiamentos são para os hospitais psiquiátricos e 
comunidades terapêuticas. Além disso, o governo não investe nenhum recurso em 
equipamentos de Atenção Psicossocial e as instâncias de controle social não têm força 
suficiente para garantir direitos aos usuários. Concluímos que é importante debatermos 
e pensarmos em estratégias de enfrentamento ao recrudescimento do Estado, 
afirmando constantemente o Estado Democrático de Direito.  
 
Palavras-chave: Cidadania. Estado. Saúde Mental.  
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UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE IMPLANTAÇÃO DA EBSERH NOS HOSPITAIS 

UNIVERSITÁRIOS E DE SEUS EFEITOS A PARTIR DE 2010. 

Bruno Jáy Mercês de Lima (FAMAZ), Flávia Cristina Silveira Lemos (UFPA), Larissa 

Azevedo Mendes (UFPA) 

Resumo 
Esta comunicação oral é resultado da pesquisa que objetivou problematizar, utilizando 
o método histórico-genealógico de Michel Foucault, as práticas da inserção da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), a partir de 2010, como modalidade de 
gestão dos Hospitais Universitários (HUs) ligados às Universidades Federais. A escolha 
deste tema deu-se pela grande relevância, no cenário político-educacional atual, desta 
modalidade de gestão em saúde, a EBSERH, e suas repercussões sobre a organização 
dos serviços ofertados pelos HUs, por todo o território nacional. A pesquisa 
desenvolvida é qualitativa, uma análise documental sobre as legislações a respeito da 
EBSERH: medida provisória n.º 520/2010 e Lei n.° 12550/2011. Para tanto, foram 
elaborados os seguintes objetivos específicos: descrever o processo de emergência 
histórica da EBSERH como modalidade de gestão em saúde; e problematizar as 
contradições da implantação da EBSERH a partir de 2010, levando em consideração a 
legislação do Sistema Único de Saúde (SUS). A pergunta de pesquisa desenvolvida foi 
baseada na metodologia e conceitos de saber, poder, governamentalidade e biopolítica. 
À luz do método utilizado, percebemos a consonância do modelo de gestão adotado 
pela EBSERH com o neoliberalismo, através do seguimento do documento Consenso 
de Washington, importante instrumento para modificações de políticas econômico-
sociais para implantação deste modelo econômico. A EBSERH, assim, produz efeitos, 
ressonâncias, sobre a forma de administração dos HUs, mas também sobre o controle 
social no SUS e modalidades de contratação de profissionais de saúde, contrariando os 
princípios defendidos pela Reforma Sanitária e as legislações em saúde. Concluímos, 
então, que esta forma de empresariamento da saúde, ao adotar formas de gestão do 
setor privado, causa danos ao serviço público de saúde, além de retirar direitos 
conquistados durante esse percurso histórico. 

Palavras-chave: privatização da saúde; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; 
empresariamento da saúde; hospitais universitários. 
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POSTERES 

 

 

GENI E O ZEPELIM: A RELAÇÃO SUJEITO-ESTADO NA VISÃO PSICANALÍTICA 

 

Danielle Barbosa S Ferreira (UNIGRAN) e Elizete M Bachi Comerlato (UNIGRAN) 

 

Resumo 

Este trabalho apresenta uma analogia entre a música Geni e o Zepelim, de Chico 

Buarque e a relação sujeito-Estado, através de uma perspectiva psicanalítica, 

abordando os impactos na subjetividade do indivíduo quando se tem um Estado 

repressor, dominador e violento. Desenvolvimento: Foi construída a seguinte analogia: 

Geni representa a subjetividade do ser, seus desejos e a natureza hedonista do Id. 

Aqueles que a julgam, representam o superego de uma sociedade castrada e 

castradora, preocupada em seguir regras morais coletivas, sem se importar com as 

motivações individuais.  O comandante representa o Estado com seu poder de regular, 

limitar e impor, mesmo cedendo aos próprios impulsos inaceitáveis, reprimidos. 

Objetivo: Fazer um alinhamento da obra de Chico Buarque com o mito da horda 

primeva, de Freud, compreendendo respostas da sociedade, quando submetida a 

gestores que dominam e estabelecem comportamento. Comparar o cenário político 

brasileiro do século XX, que por anos, financiado pelo Estado, manteve no interior de 

Minas Gerais, o Hospício Colônia em funcionamento, onde mais de 70% de seus 

internos não tinham problemas psiquiátricos, apenas não se enquadravam no padrão 

socialmente aceito, com a situação política e social brasileira atual.  Métodos: Pesquisa 

de revisão bibliográfica sobre estudos psicanalíticos e sociais relacionados ao tema. 

Resultado: A Psicanálise contribui para compreender a relação sujeito-Estado, que se 

assemelha à forma do pai-primevo de governar: o poder emana de um núcleo e cabe à 

toda sociedade acatar, mesmo sob a repressão dos impulsos, originando fenômenos 

reativos, sintomas das desordens neuróticas. Na atual crise política brasileira, percebe-

se que em prol dos ideais políticos, religiosos e econômicos, medidas intolerantes e até 

mesmo radicais são pautas para que se obtenha uma “ordem social”. A História prova 

que tais medidas causam danos a subjetividade do indivíduo. A Psicologia como ciência 

tem uma responsabilidade de sinalizar os sintomas que apontam uma patologia social 

camuflado em um falso moralismo. 
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PSICANÁLISE, ÉTICA E POLÍTICA: REFLEXÕES SOBRE O PODER E O 

COMPROMETIMENTO MORAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

Simone Marins Dos Santos (Universidade Veiga de Almeida) e  

Betty Bernado Fucks (Universidade Veiga de Almeida) 

 

 

Resumo 

O interesse por este estudo surgiu pelo fato da pesquisadora exercer desde 2012, suas 

atividades profissionais no Tribunal de Contas Do Estado Do Rio de Janeiro (TCE/RJ) - 

Órgão responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos por parte dos 

governantes. O uso de todo o dinheiro do contribuinte aplicado em impostos é verificado 

por esse setor da Administração Pública, que tem sua missão e atribuição definidas pela 

Constituição. Assim, não é raro nos defrontarmos nos noticiários com escândalos no 

mundo político. Casos de má utilização dos recursos públicos e da máquina 

administrativa, suborno e outras mazelas configuram uma sensação de mal-estar 

coletivo, que direcionam o olhar social de uma forma cética para os rumos que a política 

no Brasil tem seguido. A corrupção expõe a falência da ética que garante a vida e que 

é baseada na consciência de que cada ação pessoal se reflete no contexto social e no 

universo particular do indivíduo. Ela é a expressão dos valores de uma dada cultura que 

justifica a exploração de uma pessoa sobre outra e que condecora o mais “esperto e 

perspicaz”. Quando praticada na administração pública, expõe um universo de inversão 

de valores no qual prevalecem interesses particulares em detrimento dos interesses 

públicos, interferindo em todo processo social e político. Neste sentido, este estudo 

busca discutir sobre a consciência nos indivíduos que trabalham na administração 

pública e de verificar como ela se expressa no comportamento ético nesse contexto, em 

observância aos preceitos morais orientam a conduta no trabalho no serviço público. A 

pesquisa que subsidiará este projeto tem um enfoque social e psicanalítico e parte de 

duas hipóteses. Uma, de que há fatores no próprio modo de funcionar da administração 

pública que favorecem a não observância da moral e dos preceitos éticos. Outra, que a 

própria formação pessoal do indivíduo, tanto pelo contexto social quanto pessoal, pode 

favorecer ou dificultar a conduta ética no trabalho. A fundamentação teórica terá como 

base o autor Sigmund Freud e suas reflexões de amplitudes social e cultural entre 

outros. O objetivo deste projeto de doutorado é a compreensão a luz da psicanálise os 

aspectos originários da moralidade presente na atualidade e como a constituição desta 

formação, implica de forma contundente, na formação do sujeito e na ética presente no 

trabalho do servidor público. Ao questionar a Corrupção na abordagem psicanalítica, 

entendemos que ela se afasta de uma atitude valorativa na medida em que se propõe 

a desvelar a lógica que confere à corrupção sua especificidade. Em outras palavras, o 

que faz com que a corrupção seja corrupção, e não algo próximo, como a perversão. 

Uma psicanálise da corrupção deveria ser capaz de responder às seguintes questões: 

a corrupção corrompe o quê? Segundo que lógica? E com que consequências?  

Palavras-chave: Psicanálise e corrupção, Psicologia Política, Ética. 
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MESAS  REDONDAS 

 
1. TERRITÓRIO, CULTURA E MEMÓRIA: (RE)EXISTÊNCIAS NA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CÓRREGO DE UBARANAS 
 

Alana Braga Alencar (UECE), Camila Carneiro Rocha (UECE) Jane Erika Oliveira e 
Silva (UVA) 

Resumo 
A mesa redonda “Território, Cultura e Memória: (Re)Existências na Comunidade 
Quilombola do Córrego de Ubaranas” visa apresentar a experiência do programa de 
extensão “Cidade Educadora: por uma educação patrimonial” (PROEXT-MEC/SESU – 
2015/2016), que vem sendo desenvolvido no município de Aracati – CE desde 2013 
junto à equipe do Laboratórios de Estudos sobre a Consciência (LESC-Psi). 
Aprofundaremos as relações entre a memória, a cultura e a identidade de uma 
comunidade enquanto processo de resistência e criação de novos modos de existir 
individuais e coletivos, e de fortalecimento das lutas por reconhecimento da terra 
quilombola. Apresentaremos especificamente os trabalhos desenvolvidos pela equipe 
do LESC nos anos de 2015 e 2016, que se articulam no programa em três grandes eixos 
de atuação: Educação, Política e Cultura. As principais problemáticas apontadas para a 
atuação diziam respeito à disputa pela terra com grandes latifundiários e todos os riscos 
que esta disputa colocava à integridade e dignidade do povo da comunidade, à 
fragilização dos vínculos comunitários, à desmobilização e apatia na participação em 
processos coletivos.  A equipe era composta de 10 extensionistas de diferentes cursos 
de graduação, e três profissionais (duas psicólogas e uma assistente social). O método 
utilizado na nossa atuação tanto de extensão quanto de pesquisa é o método Integrativo 
Biocêntrico, desenvolvido pelos estudiosos da Educação Biocêntrica onde se destaca 
Ruth Cavalcante. O método lança mão da reflexão, do diálogo, da vivência e da ação, 
tendo como bases epistemológicas para sua constituição a Educação Popular de Paulo 
Freire, a Teoria da complexidade de Edgar Morin e a Biodança de Rolando Toro. No 
eixo de cultura, apresentaremos os caminhos percorridos pelos extensionistas nos 
projetos “Raízes Históricas” e “Imagem e Lugar”, ambos intergeracionais, com foco na 
memória na cultura e na identidade, que hoje estão propiciando um grande projeto 
intitulado “Relicário de Ubaranas”. No eixo de educação, apresentaremos as 
experiências desenvolvidas junto aos projetos de “Permacultura” e ao acompanhamento 
das estudantes de Pedagogia da comunidade que sonham com uma escola quilombola. 
Por fim, no eixo de Política, apresentaremos os projetos de “Organização Social” que 
desenvolveram reuniões com associação de moradores, assessoria e articulação 
institucional para o reconhecimento do território, assim como a celebração da festa da 
consciência negra, uma atividade comunitária de grande relevância. Acreditamos que 
este diálogo na mesa redonda pode contribuir para pensarmos os modos cotidianos de 
resistência de um povo em um território quilombola enquanto um campo em disputa pelo 
poder e pela terra, e as possibilidades de criarem-se práticas libertadoras, que 
possibilitam fortalecimento da identidade, o pertencimento a uma cultura e a um lugar, 
e a conscientização enquanto categorias que articulam dialeticamente a práxis (fazer e 
saber), o crescimento individual e a organização comunitária, a transformação social e 
o fortalecimento pessoal. Martin-Baró propunha três tarefas urgentes para a Psicologia: 
a recuperação da memória histórica, o fortalecimento das virtudes populares e a 
desideologização do senso comum. Acreditamos que este projeto tem contribuído no 
campo de disputa ideológica, no campo das relações afetivas e na prática concreta 
cotidiana junto à comunidade para um projeto ético-político libertador.  

Palavras-chave: Território. Cultura. Política. Educação. 
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1.1 TERRITÓRIO, CULTURA E MEMÓRIA: PRÁXIS PARA UMA CIDADE 
EDUCADORA 

Alana Braga Alencar (UECE), Camila Carneiro Rocha (UECE) Jane Erika Oliveira e 
Silva (UVA) 

 
Resumo 
Quando conhecemos a Comunidade Quilombola do Córrego de Ubaranas em Aracati-
CE, esta já estava com o processo de regularização do território quilombola em 
andamento no INCRA desde 2010. Aproximadamente sessenta famílias 
autodenominadas quilombolas se organizam desde 2007 na Associação de Agricultores 
e Agricultoras Remanescentes de Quilombo do Córrego de Ubaranas e se articulam 
politicamente na reivindicação de seus direitos. A Associação identificou na proposta do 
Laboratório de Estudos sobre a Consciência (LESC-Psi/UFC) uma oportunidade de 
potencializar o processo de autorreconhecimento e pertencimento pelo qual estavam 
passando. Por terem permanecido no local de escravidão, a relação com o território 
aparece de forma ambivalente na comunidade: muitos moradores identificam o lugar 
como parte de sua história e de seus ancestrais, local de luta e de permanência de suas 
práticas; porém outros moradores nomeiam, muitas vezes até por medo das retaliações 
que sofrem, outras pessoas como proprietárias da terra onde moram, apresentando um 
distanciamento da trajetória da associação e das questões referentes à regularização 
do território quilombola.  Circunscritos em contextos intergeracionais e interterritoriais o 
LESC-Psi em parceria com a Associação tem desenvolvido uma proposta política de 
construção participativa dos territórios educativos (Cidade Educadora). Propondo 
atividades contextualizadas na história do lugar e zelosas com o modo de vida da 
população a partir do conhecimento e propagação das práticas de cada lugar o 
Programa de extensão “Cidade Educadora: por uma educação patrimonial libertadora” 
(PROEXT-MEC/SESU – 2015/2016) têm criado espaços propícios para diálogos, 
reflexões, vivências e ações que favorecem a autonomia e o protagonismo da 
comunidade. Dentre estas podemos citar os projetos interdisciplinares de práticas 
aprofundadas (PIPA) em organização social e permacultura desenvolvidos no ano de 
2015 que visaram contribuir com a organização e mobilização comunitária para o tema 
da identidade quilombola e com o desenvolvimento de práticas sustentáveis de cuidado 
com o território respectivamente. Estes projetos contribuíram para a elaboração da III 
Festa da Consciência Negra da comunidade de forma enraizada, ampliando a 
compreensão e o diálogo sobre os temas da Identidade e dos Direitos Quilombolas. 
Também articularam parcerias em nível municipal, estadual e federal fundamentais para 
o movimento como o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei 
Tito de Alencar, responsável pelo amparo jurídico da comunidade e o Ministério da 
Cultura, dando mais visibilidade e, portanto fortalecendo a luta da comunidade. Durante 
o percurso do programa conhecemos algumas moradoras que cursam faculdade de 
Pedagogia e que tem como grande motivação na escolha deste curso um dia serem 
professoras na escola da comunidade. Identificamos nessa motivação uma grande 
possibilidade de nos aproximarmos também do espaço de ensino formal, construindo 
de forma ainda embrionária perspectivas para aproximá-lo dos modos de viver próprios 
da comunidade, propondo a construção de uma educação escolar quilombola pautada 
nas diretrizes da Lei 10.639/03. Com o desenvolvimento dos projetos e articulações 
citados no ano de 2015 chegamos a 2016 com a elaboração de três eixos de atuação 
que visam trabalhar identidade, território e oralidade a partir das dimensões da cultura, 
da política e da educação. 
 
Palavras-chave: Quilombo. Território. Comunidade. Educação. 
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1.2 QUILOMBO DE UBARANAS: ARTESANIAS DAS MEMÓRIAS 
(RE)CONSTRUINDO IDENTIDADES 

Alana Braga Alencar (UECE), Camila Carneiro Rocha (UECE) Jane Erika Oliveira e 
Silva (UVA) 

Resumo 
Desde 2013 a parceria entre o LESC-Psi e a Comunidade vem se consolidando com 
práticas de mobilização e organização comunitária na identificação e valorização dos 
modos de viver, das histórias da comunidade e de seus registros materiais. Com a 
constante inserção e familiarização da equipe de extensionistas com a comunidade, 
foram elaborados e vivenciados projetos que trabalharam o reconhecimento e o 
pertencimento étnico-cultural a partir do desenvolvimento de processos em educação 
patrimonial. Atualmente estamos com o programa “Cidade Educadora: por uma 
educação patrimonial” (PROEXT-MEC/SESU – 2015/2016) trabalhando com os temas 
de Memória, Identidade e Oralidade nas relações étnico-raciais, a partir dos eixos de 
Política, Cultura e Educação. A proposta da pesquisa/atividades desenvolvidas em 
campo vem identificando como a identidade quilombola se constrói a partir das 
memórias dos velhos e velhas da comunidade, entendendo acerca das relações 
intergeracionais na construção dessa identidade. As atividades tem caráter participativo 
e de pesquisa-ação tendo como recurso os círculos de cultura do Paulo Freire, 
atividades artísticas envolvendo as muitas apresentações da imagem, bem como a 
produção de imagens e rodas de conversa. Seja por meio de fotos, desenhos, pinturas 
temos o objetivo de compreender, pensarmos junto os significados que o lugar traz para 
a comunidade que  vem reverberando no reconhecimento dela própria. Durante uma 
atividade de círculo de cultura com imagens, nós mostramos fotografias feitas durante 
2014 incluindo momentos da festa da Consciência Negra, fotografias de pessoas mais 
velhas da comunidade, brincadeiras das crianças, lugares da comunidade para que no 
momento o grupo pudesse, a partir da reflexão sobre a importância do dia da 
consciência negra, escolher uma imagem que mais representasse a importância desta 
para a comunidade. E logo em seguida tivemos momentos de emoção, foi dada vazão 
a representatividade humana e coletiva em depoimentos que mostraram como o lugar, 
espaço físico é carregado de significado. Foi um dos momentos onde percebemos que 
estavam juntos e mergulhados na memória coletiva desses que contam sua história. O 
grupo de extencionistas também trabalha desde 2015 em um documentário que reuni 
imagens do cotidiano da comunidade, desde suas atividades de trabalho na roça com o 
cultivo do caju, preparo dos doces, artesanato com palha, contação de história até as 
brincadeiras com a meninada em que apresentamos uma prévia do documentário na 
festa da consciência negra do final do ano passado. Uma outra atividade que vem sendo 
pensada a aos poucos executada é o projeto Relicário Ubaranas que é um trabalho 
pautado numa pesquisa de campo, com procedimentos de recolha de elementos da 
cultura oral ainda presentes no cotidiano da comunidade. Nosso primeiro passo tem 
sido a identificação desses protagonistas e suas possíveis histórias. De modo que 
estamos provocando na comunidade a formação de rodas de contação de história onde 
os mais velhos são os protagonistas e a calçada o palco das histórias, metodologia que 
nos ajuda na recolha das histórias da comunidade. O acervo a ser recolhido é voltado 
principalmente para os aspectos referentes à cultura de matriz africana. 
 
Palavras-chave: Memória. Identidade. Cultura. Comunidade. 
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2.  POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE E SEUS DIÁLOGOS COM O CAMPO: POR 
UMA CONTRA-HEGEMONIA. 

Victor Aurélio Santana Nascimento, Joelson Santos Silva (MRST/PE) e Karla Myrelle 
Paz de Sousa(UFPE) 

 

Resumo 

Historicamente a construção de políticas públicas para as camadas populares vem 
resultando de um tensionamento constante e característico de uma sociedade cuja 
memória é marcada por conflitos de classes. Se, por um lado, as lutas populares 
protagonizaram conquistas para a classe trabalhadora, por outro, a intervenção do 
Estado no desenvolvimento de políticas públicas não esteve apartada dos interesses da 
classe dominante, na proporção que, suas formulações exercem um papel regulador 
dos conflitos na linha do consenso entre as classes sociais. No Brasil, as políticas 
públicas germinadas ainda na década de 1920, só ganharam destaque no governo de 
Getúlio Vargas, 1930, cujo perfil populista atenuou as tensões expressas nas greves e 
demais mobilizações sociais. Não obstante à sua função regulatória, o desenvolvimento 
de políticas públicas tem contribuído significativamente para a melhoria na qualidade de 
vida das populações. Entre as comunidades cobertas por tais iniciativas, encontram-se 
as populações do campo, florestas e águas, que desde conta com a Política Nacional 
de Saúde Integral das Populações do Campo, Florestas e Águas (PNSIPCFA). 
Considerando que o marco documental por si só não é capaz de efetivar as ações e 
serviços capazes de promover saúde das comunidades cobertas por tal política, em 
2015, a Universidade de Pernambuco (UPE) – Campus Garanhuns, em parceria com o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, o Coletivo Grão de Saúde no Campo 
e representações de Comunidades Quilombolas, criaram a Residência Multiprofissional 
de Saúde da Família com Ênfase no Campo (RMSC), um programa de qualificação 
profissional cujo escopo é o de formar equipes de saúde e processos de trabalho que 
atendam às especificidades do contexto rural. Em 2016, o projeto foi avaliado pelo 
Ministério da Saúde e alcançou o primeiro lugar no Nordeste, no Prêmio InovaSUS – 
Gestão da Educação na Saúde. A RMSC conta hoje com quatro equipes 
multiprofissionais de saúde que, em Garanhuns-PE, atuam em comunidades 
quilombolas, e, em Caruaru-PE, atuam em diferentes comunidades rurais, entre elas 
acampamentos e assentamentos de reforma agrária. As equipes são compostas por 
profissionais de: Psicologia, Serviço Social, Enfermagem, Terapia Ocupacional, 
Farmácia, Fisioterapia, Educação Física, Medicina Veterinária, Nutrição e Odontologia. 
É a partir da experiência do primeiro programa de residência de saúde do campo do 
Brasil que essa mesa se propõe discutir, no eixo de Políticas públicas, território e 
comunidade, práticas e saberes em saúde desenvolvidas em comunidades rurais, 
sustentadas pela noção de território da Política Nacional de Saúde Integral das 
Populações do Campo, Florestas e Águas. A mesa será composta pelos seguintes 
trabalhos: (1)Residência Multiprofissional em Saúde da Família com ênfase na 
População do Campo: Perspectivas para a saúde do campo, (2) Territorialização: 
ferramenta de integralidade na saúde da família do campo; e, (3) Psicologia política e 
processos de emancipação no Agreste Pernambucano. 

Palavras-chave: Políticas públicas. Saúde do Campo. Psicologia política. 
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2.1  RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM 
ÊNFASE NA POPULAÇÃO DO CAMPO: PERSPECTIVAS PARA A SAÚDE DO 

CAMPO 
 

Islândia Batista da Silva (UFPE), Dayanne de Barros Bezerra(UFPE), Tatiana dos Reis 
Raiol (UFPE), Joelson Santos Silva (MRST/PE) e Leonardo Carnut (UFPE) 

 
Resumo  
As políticas públicas historicamente, no Brasil, foram planejadas e executadas com uma 
visão homogênea da população e da realidade, expressando em sua maioria uma visão 
restrita do campo, em oposição ao urbano, essa percepção desconsiderava a 
diversidade e as dinâmicas desses espaços, os diferentes sujeitos sociais, as 
mobilidades populacionais, as relações sociais e modos de produção. Nesse contexto, 
foi elaborada uma política voltada para a população do campo, das florestas e das 
águas, instituída pela portaria nº 2866 de 2011, que vem sendo elaborada desde 2005 
pelo Grupo Terra, dando como fruto a Política Nacional de Saúde Integral das 
Populações do Campo, Floresta e mais recentemente das águas(PNSIPCFA).A política 
é considerada como um marco histórico na Saúde por reconhecer as condições e os 
determinantes sociais da população do campo e da floresta no que concerne o processo 
saúde/doença dessas populações, tornando-se um instrumento de luta utilizado pelos 
movimentos sociais com o objetivo de promover a saúde, por meio de ações e iniciativas 
que reconheçam o acesso aos serviços de saúde, à redução de agravos à saúde 
decorrente dos processos de trabalho e das tecnologias agrícolas e à melhoria dos 
indicadores de saúde e da qualidade de vida. Esse cenário contribuiu para a construção 
de ações e programas que tenham como foco a saúde dessas populações, como a 
construção do primeiro Programa de Residência, voltada especificamente para as 
populações do campo, a Residência Multiprofissional em Saúde da Família com ênfase 
na População do Campo ligada à Universidade de Pernambuco. O projeto iniciou-se em 
março de 2015, com duração de dois anos, e tem por objetivo formar vinte profissionais 
de dez especialidades ligados as diversas áreas da saúde como: assistentes sociais, 
educadores físicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos veterinários, 
nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais que podem ter a 
escolha de morar nas comunidades inseridas pelo projeto como forma de imersão e 
reconhecimento do território. A Residência vem trabalhando em conjunto com as 
Unidades de Saúde da Família (USF) e Núcleo de Apoio a Estratégia de Saúde da 
Família (NASF), o Movimento sem Terra (MST) e as comunidades Quilombolas no 
município de Caruaru e Garanhuns respectivamente, a atuação desses profissionais se 
concentram nas áreas de sete assentamentos e da zona rural em Caruaru. Já em 
Garanhuns, o território de atuação são as comunidades quilombolas. O impacto que 
essa residência trará sobre as comunidades está sendo de curto a longo prazo, que vem 
se moldando conforme as demandas e necessidades de cada território de atuação para 
que possa tornar possível o acesso equânime da população do campo aos serviços de 
saúde. Pretende-se transformar as condições de saúde de populações do campo nos 
locais de atuação do Programa de Residência, a partir da formação de equipes 
multiprofissionais que atuem de maneira a integrar e fortalecer a rede de atenção à 
saúde, as práticas tradicionais de cuidado à saúde na perspectiva da educação popular, 
as ações de promoção à saúde e prevenção de agravos, potencializando a Atenção 
Básica e implementando a PNSIPCFA. 

 
Palavras-chave: Residência não Médica. População Rural. Política Social 
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2.2  TERRITORIALIZAÇÃO: FERRAMENTA DE INTEGRALIDADE NA SAÚDE 
DA FAMÍLIA DO CAMPO 

Karla Myrelle Paz de Sousa (UFPE), Evelyn Costa do Nascimento (UFPE), Pedro 
Junior de Brito(UFPE) e Leonardo Carnut (UFPE) 

 

Resumo 
A territorialização em saúde se configura como uma ferramenta a partir do 
reconhecimento do território como uma unidade formada pelas relações que o 
permeiam: condições de vida, acesso aos serviços de saúde e ambiente em que vivem 
os indivíduos que a ele pertencem. Constitui-se para além de um espaço geográfico, é 
espaço político que permanece em constante processo de formação e reformação a que 
se é preciso estar atento à garantia do acesso, integralidade do cuidado e a equidade 
da atenção. O trabalho tem como objetivo relatar a experiência de territorialização da 
primeira turma de Residência de Saúde da Família com Ênfase na População do Campo 
na zona rural do município de Caruaru – Pernambuco, no período de abril de 2015 a 
abril de 2017. Território com abrangência de 15 microáreas (Salgadinho, Rafael de 
Dentro, Contendas, Lagoa Salgada, Queimada de Uruçu, Zumbá, Normandia, 
Assentamento Cachoeira Seca, Assentamento Veada Morta, Acampamento Novo 
Amanhecer, Caldeirão, Assentamento Irmã Dorothy/Lago azul, Assentamento 
Macambira Borba, Caldas e Santa Maria) referenciadas em quatro Estratégias de Saúde 
da Família (ESF Vila Rafael, ESF Sítio Cachoeira Seca, ESF Vila Lages e ESF Sítio 
Malhada de Barreiras Queimadas), localizadas no 2° Distrito Sanitário de Caruaru. 
Esses territórios compreendem áreas que apesar da intensificação do processo de 
urbanização ainda preservam características rurais, seja pela distância ou pela ausência 
dos aparatos que o distingue das cidades, áreas de assentamento e acampamento de 
reforma agrária, bem como áreas de vulnerabilidades biopsicossociais. Como todo 
processo inovador era preciso começar por caminhos ainda não percorridos. Residir no 
território como forma de enxerga-se como parte dele, compreender suas fragilidades e 
recorrer aos seus potenciais como ponto de partida para o planejamento de ações e 
atividades de saúde. O Diagnóstico Rural Participativo foi escolhido como ferramenta 
técnica para o conhecimento das comunidades por permitir que seus personagens 
resgatem suas histórias de vida e lutas e reconstruam de forma ativa seu território, e 
desta forma possam ser protagonistas das conquistas na busca pelo enfrentamento dos 
problemas. População adscrita de aproximadamente 5.000 habitantes e 1.200 famílias 
acompanhadas onde a maioria vive em condições de insalubridade e moradias 
precárias; rede de esgotamento sanitário inexistente ou insuficiente; uso de água não 
tratada com armazenamento e abastecimento irregular; não há coleta de lixo na maioria 
das comunidades; ausência de linhas de transporte e precariedade do transporte 
escolar; quantitativo reduzido de escolas que ofertam apenas ensino de nível 
fundamental em regime multisseriado; espaços de promoção de lazer restritos a bares 
e campos de futebol; população se identifica como agricultores, mas desenvolve 
atividade relacionada à costura em jornadas de trabalho superior a 14 horas/dia. Dessa 
forma, o desafio é diário e o processo de territorialização é permanente na promoção de 
um cuidado integral.  

Palavras-chave: Territorialização. Diagnostico Rural ParticipativoDRP. Saúde do 
Campo. 
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2.3  PSICOLOGIA POLÍTICA E PROCESSOS DE EMANCIPAÇÃO NO AGRESTE 
PERNAMBUCANO 

Victor Aurélio Santana Nascimento(UFPE) e Leonardo Carnut (UFPE) 
 

 
Resumo 
O compromisso histórico da Psicologia com as demandas das camadas mais 
abastardas a manteve por décadas distante dos setores populares seus respectivos 
interesses. No Brasil, mesmo quando ainda não tinha a envergadura de ciência 
independente, seus passos estiveram orientados para o atendimento dos interesses dos 
extratos sociais hegemônicos. Há de se considerar, por exemplo, sua contribuição com 
os esforços moralizantes do Estado brasileiro, quando da vinda da família Real no 
século XIX; as influências dos discursos e técnicas psicológicas nos processos de 
higienização material e moral da sociedade brasileira que gradativamente se erguia 
urbanizada e requeria processos tanto disciplinares quanto de ocultação das diferenças; 
o papel estruturante nas práticas Tayloristas de gestão do trabalho, selecionando e 
categorizando trabalhadores e trabalhadoras entre os mais e menos aptos para o 
desenvolvimento de atividades laborais. Só muito recentemente novos olhares foram se 
estruturando em oposição às correntes de pensamento hegemônicas, oposição essa 
que, para além das contribuições de base marxiana, teve forte influência da pluralização 
de caminhos fomentada pelo questionamento pós-moderno à frequente busca por 
verdades científicas absolutas. Entre as mudanças, podemos indicar o ainda tímido 
olhar para as populações que habitam a zona rural brasileira, território cuja 
especificidade convida a Psicologia, enquanto ciência e profissão, à formulação de 
saberes e práticas que considerem um outro solo epistêmico. A partir da segunda 
metade da década de 1990, houve um ascendente na produção de estudos que 
tratavam do binômio “rural-urbano”. Esse fenômeno trouxe à tona novas reflexões, 
possíveis graças às aceleradas mudanças pelas quais passaram o campo e a cidade 
nas últimas décadas. No que tange especialmente ao meio rural, a diversidade nos 
modos produtivos, a presença de atividades não-agrícolas como base de sustentação 
econômica de famílias camponesas, a mecanização crescente nos processos de 
produção e uma maior capilaridade dos movimentos socioterritoriais, são exemplos de 
mudanças significativas que convocam estudiosos da área a pensar sobre sua estrutura, 
dinâmica e perspectivas. Não obstante às mudanças ocorridas, os estudos produzidos 
ainda apontam para o campo como um espaço marcado pelas piores condições de vida, 
quando comparado à zona urbana, expressas, por exemplo, nas relações de 
superexploração no trabalho, na baixa renda, no difícil acesso aos serviços de 
educação, saúde, cultura e lazer; indicadas ainda na insegurança alimentar, nas 
condições precárias de moradia e mobilidade. Considerando o histórico distanciamento 
entre políticas públicas e o campo brasileiro, bem como, o consequente quadro de 
vulnerabilidade biopsicossocial vivenciado por sua população, a pergunta que orienta 
esse trabalho é: qual a contribuição da Psicologia Política para o desenvolvimento de 
processos de transformação nessa realidade? Esse trabalho tem por objetivo 
apresentar um relato de experiência de atuação em contexto rural a partir da 
centralidade política da Psicologia, bem como, as reverberações políticas dessas 
práticas dentro de comunidades rurais do Agreste Pernambucano. 
 

Palavras-chave: Psicologia política. Psicologia Comunitária. Rural. 
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3. PSICOLOGIA COMUNITÁRIA, POLÍTICAS PÚBLICAS E POBREZA: 
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS COM JUVENTUDE, FAMÍLIAS EM 

CONTEXTO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E POLÍTICAS DE COTAS NA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR. 

Alexsandra Maria Sousa Silva (FLF) 

 

Resumo 
Esta mesa redonda tem o propósito de promover articulações teórico-metodológicas a 
partir de relatos de experiência de práticas da Psicologia em diferentes contextos, cuja 
base em comum é intervenções com a pobreza. A Psicologia deve exercer ações junto 
às políticas públicas, apropriar-se de outros saberes e ressignifica-los à luz dos aspectos 
psicossociais, possibilitando a reflexão crítica e a intervenção. De tal maneira, a mesa 
apresentará experiências e olhares de psicólogxs nas áreas da educação, assistência 
social e juventude e discutir modos de interver e analisar a multidimensionalidade da 
pobreza, a partir desses diferentes contextos. O primeiro trabalho tem como objetivo 
problematizar a relação entre Juventude e pobreza, perpassando os modelos de 
participação política dos jovens. Estas discussões situam-se a partir da Política Nacional 
de Juventude (PNJ), de 2006 e o papel social e político da juventude, a partir do 
paradigma do protagonismo juvenil. O segundo trabalho buscará ampliar a discussão 
sobre pobreza, no âmbito da política Nacional de Assistência social, no Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, abordando questões sobre a 
inserção e atuação do(a) psicólogo(a) no atendimento de indivíduos e no 
acompanhamento de famílias em situação de violação de direitos. O terceiro trabalho 
apontará discussões da Psicologia e suas contribuições com a transformação da 
realidade de estudantes pobres que chegam às universidades públicas pelo sistema de 
cotas, considerando os processos psicossociais implicados e o compromisso ético-
político com a efetiva democratização do ensino superior. Acreditamos que o partilhar 
dessas experiências, embasadas em reflexões teóricas e científicas, podem contribuir 
em dois sentidos principais: ressaltar a importância do diálogo entre Psicologia e 
pobreza, e a dimensão política emergente dessa aproximação; e contribuir com a 
elaboração de novas perspectivas de intervenção, no campo da Psicologia. O desafio 
que impera é pensar como seguir esses caminhos e orientando por uma práxis 
libertadora, que nos possibilite desbravar novas percepções e potencializar novas 
construções a partir da realidade vivida por pessoas pobres. Nesse intuito, urge 
fortalecer a relação entre teoria-prática e compromisso social para facilitar a formação 
de profissionais conscientes e comprometidos com as intervenções psicossociais da 
psicologia nas políticas públicas, considerando a realidade latino-americana. 

Palavras-chave: Psicologia Comunitária. Pobreza. Políticas Públicas. 
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3.1  PROTAGONISMO, PARTICIPAÇÃO E MODOS DE SE FAZER POLÍTICA(S): 
OLHARES DAS JUVENTUDE(S) 

Alexsandra Maria Sousa Silva (FLF) e Verônica Morais Ximenes (UFC) 

 

Resumo 
O Brasil tem apresentado um impulso no campo de pesquisas acadêmicas cientificas 
sobre juventude, a partir de 2004 com o movimento para a criação da Política Nacional 
da Juventude (PNJ) em 2006 e tem ressaltado discussões em torno do protagonismo 
dos jovens na sociedade. É mister problematizar este paradigma, muitas vezes 
mimetizado pela ideia de participação juvenil, o que pressupõe uma atuação social e 
política. É uma proposta que pressiona por uma mudança social necessariamente fruto 
da atividade do jovem, da empresa ou da organização. Nesse cenário, concebe-se um 
modelo de ativismo privado, como um caminho que leva a “mudança”, entendida como 
uma alteração imediata, positiva e quantificável da realidade. Diante disso, temos como 
objetivo questionar o paradigma do protagonismo juvenil e articular com a ideia de 
participação política, no contexto das políticas de juventude. A metodologia foi de base 
qualitativa, com observação participante, grupo focal e entrevista. Os dados foram 
analisados a partir da Análise de conteúdo, de Bardin, com auxílio do software de 
análise qualitativa Atlas TI 5.2. Foi realizada com um grupo de sete jovens, no Centro 
Urbano de Cultura, Ciência, Arte e Esporte (CUCA) Che Guevara, em Fortaleza-CE. O 
protagonismo juvenil está sendo tomado como um dos enunciados possíveis de um 
discurso que prescreve certo modelo de participação política, não só para a juventude, 
mas para todos os segmentos da sociedade. Em consonância com essa perspectiva 
engessada de participação política, é importante persistir na ideia que os jovens podem 
criar e redefinir múltiplos espaços para ação política. Diante disso, os dados apontaram 
que os jovens produzem resistências cotidianas a esse modelo naturalizado de 
participação e que estão produzindo intervenções outras, onde a arte é posta como um 
mediador dessa atuação política. Sendo assim, a música, o teatro, a dança, o hip hop 
podem ser vistas como manifestações do fazer político e, posso complementar ainda, 
que podem ser maneiras do jovem exercitar processualmente seu protagonismo, desde 
que não se trate da arte pela arte, mas da arte como expressão profunda do ser humano 
em sua manifestação pessoal e social, e como uma proposta de recriação e 
fortalecimento da identidade pessoal e social, em que está atravessado o fazer político. 
Assim, pode-se questionar o papel da política pública diante desse novo cenário que se 
anuncia, metamorfoseado pela multiplicidade da condição juvenil. 

Palavras-chave: Juventude. Participação. Políticas Públicas. Protagonismo. 
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3.2  A INSERÇÃO E ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) COM ENFÂSE NO 

ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE 
DIREITOS 

Lilian Mendonça Gomes (UFC) e Verônica Morais Ximenes (UFC) 

 

Resumo 
O presente estudo aborda o percurso de inserção e atuação do profissional da 
psicologia no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), 
discutindo suas possibilidades e desafios, notadamente no Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). O trabalho em questão é 
pertinente no sentido de se voltar ao aprofundamento de estudos e reflexões sobre a 
prática do (a) psicólogo (a), visto os incipientes materiais que versam estritamente sobre 
a atuação deste profissional no atendimento a complexa demanda de violação de 
direitos, público que se encontra em um contexto de vulnerabilidade e risco social. A 
necessidade de atender as agravantes e complexas demandas sociais da população 
culminou na consolidação e estabelecimento da Política de Assistência Social (PNAS, 
2004) como direito e política pública de fato. Amparada nos dispositivos legais e 
técnicos, tais como a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (1993) e 
posteriormente, na Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2004), a então 
recente política tem se deparado com vários desafios, dentre eles, a estruturação do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a formação dos trabalhadores para 
execução das ações socioassistenciais, inaugurando um novo espaço para a atuação 
da Psicologia. Diante disso, o objetivo deste trabalho é questionar a práxis da Psicologia 
na Política de Assistência Social Especializada (CREAS)e sua atuação com famílias 
pobres cujo seus direitos foram violados. Frente a esta realidade, o desafio da Psicologia 
se faz no cotidiano e necessita de uma articulação interdisciplinar e de olhares 
psicossociais e comunitários que possam reinventar modos de reconhecer a existência 
da violência e da violação de direitos no contexto das famílias pobres. Isso demanda 
maior apropriação de referenciais teórico-metodológicos, a fim de nortear a efetivação 
dos acompanhamentos, adequando-se aos objetivos e resultados previstos pelo 
serviço. Nesse sentido, este trabalho busca, através do relato de experiência e 
articulações teóricas e epistemológicas com a Psicologia Comunitária, produzir 
reflexões sobre o saber e o fazer do psicólogo no atendimento da complexa demanda 
de violação de direitos, aproximando-se da realidade de pobreza e apontando 
possibilidades de construção da identidade do psicólogo comunitário, no contexto das 
políticas públicas de assistência social especializada. 

Palavras-chave: Psicologia. CREAS. PAEFI. Violação de direitos. 
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3.3  AS IMPLICAÇÕES PSICOSSOCIAIS DA POBREZA NOS ALUNOS 
INGRESSOS PELA POLÍTICA DE COTAS RACIAIS E SOCIAIS NAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

Marcia Kelma de Alencar Abreu (URCA) e Verônica Morais Ximenes (UFC) 

 

Resumo 
As reflexões sobre a educação como direito no Brasil devem ser compreendidas no 
contexto de desigualdades históricas, sociais e econômicas em que foram constituídas, 
evidenciando a exclusão dos direitos humanos básicos de grupos historicamente 
privados de participação nas políticas públicas (sociais e educacionais). Os processos 
excludentes demonstram as causas do acesso desigual dos estudantes pobres ao 
sistema educacional, principalmente no que se refere à educação superior. Esta é 
fundamental como oportunidade de mobilidade social, da superação da condição de 
pobreza e de suas implicações psicossociais, ao propiciar acesso aos níveis mais 
qualificados de instrução formal. A partir da Lei nº 12.711/2012, a implementação do 
sistema de cotas sociais e raciais no Brasil possibilitou o acesso massificado dos 
estudantes pobres às universidades federais. Este trabalho objetiva refletir sobre as 
possíveis contribuições da psicologia para o apoio aos alunos pobres, ingressos pelos 
sistemas de cotas, no ensino superior. Para tanto, realizaremos pesquisa bibliográfica. 
As implicações psicossociais da inserção dos alunos pobres no ensino superior trazem 
marcas da ideologia de submissão e resignação (GÓIS, 2003), da cultura do silêncio 
(MARTIN-BARÓ, 1990), das ideias fatalistas acerca das dificuldades pessoais e 
educacionais, que se concretizam nos alunos envergonhados, calados e desacreditados 
em seus potenciais acadêmicos. No estudo desenvolvido por Polydoro e Freitas (2010) 
a partir da análise de 35 artigos que pesquisam o estudante de nível superior na 
interface entre psicologia e educação aparecem as categorias temáticas: natureza 
pessoal, natureza vocacional e natureza acadêmica. A psicologia deve superar as 
variáveis de cunho meramente individual, como indecisão vocacional, baixa motivação, 
baixa capacidade, falta de bases de conhecimentos, métodos de trabalho pouco 
apropriados, abordagens inadequadas ao estudo e à aprendizagem e buscar analisar 
as implicações psicossociais inseridas na realidade sociocultural dos alunos pobres 
(Almeida, 2012). Estudo mais recente voltado à intervenção da psicologia na 
Universidade Pública (Santana, Pereira & Rodrigues, 2014) considera os desafios da 
contemporaneidade a partir do surgimento de novas demandas e de um novo perfil de 
estudante do ensino superior, ingresso pelo sistema de cotas, necessitando refletir 
sobre estratégias para uma permanência sustentável, diminuindo o número da evasão 
e desistência dos alunos ingressantes. Diante disso, a psicologia como campo de 
conhecimento deve se posicionar contra a discriminação dos grupos historicamente 
excluídos, trazendo importantes contribuições a esta problemática, auxiliando a 
repensar o papel da universidade na democratização efetiva do acesso, considerando 
os aspectos psicossociais decorrentes da exclusão destes grupos nas políticas públicas. 
Para tanto, deve refletir sobre a importância das políticas de acesso e Programas de 
apoio à formação acadêmica para o enfrentamento das implicações psicossociais da 
pobreza, buscando contribuir efetivamente com a permanência e qualidade da formação 
dos jovens vivendo em contexto de pobreza que ingressam no nível superior. 

Palavras-chave: Pobreza. Educação Superior. Sistema de cotas sociais e raciais. 
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4.  CONFLITOS SOCIAIS, RELAÇÕES DE PODER E TERRITÓRIO: MODOS 
DE SUBJETIVAÇÃO 

Rafael Prosdocimi Bacelar (UNA) 

Resumo 
O presente trabalho tem como proposta debater as configurações sociais na atual 
sociedade capitalista, tendo como foco os efeitos subjetivos implicados em processos 
políticos de transformação e homogeneização de territórios no Brasil. Nossa proposta é 
fomentar um debate ético, político e epistemológico que abarque os aspectos 
psicopolíticos atrelados a discursos e práticas que buscam a homogeneização de 
territórios, culturas e subjetividades. Por meio da reflexão teórica baseada em autores 
como Michel Foucault, Jacques Rancière, David Harvey, Manuel Delgado, Henri 
Lefevbre, Edward Thompson e teóricos da Psicanálise faremos uma reflexão sobre 
diferentes práticas e conflitos sociais urbanos e rurais da contemporaneidade, bem 
como analisar seus respectivos modos de subjetivação. As chamadas comunidades 
Tradicionais de Matriz Africana, em especial os terreiros de candomblé e umbanda são 
entendidas como territórios de acolhimento onde a identidade coletiva é (re)criada e 
fortalecida, tornando-se um lugar de resistência frente à cultura hegemônica racista e 
cristã que perdura no ocidente. A partir da noção de Jacques Rancière sobre a vida 
coletiva, será relatado um trabalho de extensão realizado em parceria com um centro 
de Referência em Assistência Social, cujo objetivo é fortalecer os vínculos sociais e 
comunitários junto aos terreiros presentes nesta comunidade de modo a garantir os 
direitos sócio assistenciais, contribuindo com a visibilidade e legitimidade das religiões 
de matriz africana. A proposta de desenvolvimento que fomenta a expansão de 
empreendimentos extrativistas no Brasil, em linhas gerais, baseia-se na submissão dos 
diferentes lugares compostos por formas de sociabilidade heterogêneas às funções 
necessárias para a expansão do capital. Assim, o desenvolvimento do país se faz pela 
degradação ambiental e homogeneização dos modos de existência. A partir de uma 
pesquisa realizada em Minas Gerais, que abordou os conflitos advindos da instalação 
de um projeto de extração de minério de ferro, discute-se elementos psicopolíticos 
relativos à maneira como a população nesse local construiu modos de entender e se 
posicionar frente ao traumático processo. Na última década, o campo de discussão em 
torno das reformas e transformações urbanas é atravessado por políticas nacionais de 
turismo e por acordos internacionais em prol da realização de megaeventos esportivos. 
Através de práticas discursivas que defendem a melhoria da qualidade de vida e a 
adequação da economia brasileira ao mercado internacional, observa-se, de maneira 
crescente, práticas de invisibilização de comunidades autóctones e de limpeza social. 
Na guerra pelo lucro, as três instâncias de governo se articulam às práticas de ocupação 
territorial de caráter mercadológico e submetem os saberes de populações pobres, das 
favelas, de economia agropecuária instaurando no Brasil práticas e modos de 
subjetivação alheios às culturas locais. Para além de uma busca teórico-metodológica 
de caráter maniqueísta para qualificar este campo de disputa propõe-se o uso do 
conceito de heterotopia. Cunhado por Michel Foucault, a heterotopologia é instrumental 
que analisa a multiplicidade de forças atuantes em um determinado espaço, mantida 
em sua dispersão. Longe de propor um entendimento global e uniforme do exercício do 
poder no processo de governamentalização dos indivíduos, busca-se valorizar os 
diversos acordos, as falhas, as submissões e as inúmeras resistências as estas 
tentativas de homogeneização dos modos de subjetivação. Assim, buscamos 
problematizar os antagonismos, contradições e jogos de força que reforçam a lógica 
capitalista, mercantilista e racista, refletindo nas possibilidades de resistências que 
venham a questionar lógicas hegemônicas de existência. Ainda, visamos problematizar 
alguns dispositivos de governamentalidade que produzem determinados modos de 
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experiência e subjetivação, os quais enfraquecem as comunidades tradicionais e reforça 
a lógica excludente de modernização. 

 

4.1  COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA: OS TERREIROS 
COMO LUGAR DE PERTENÇA, ACOLHIMENTO E RESISTÊNCIA POLÍTICA. 

Marcela de Andrade Gomes (UFSC) 

Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo relatar um projeto de extensão que está sendo 
desenvolvido junto a um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) na cidade 
de Florianópolis, o qual busca criar ações interventivas junto aos inúmeros terreiros 
presentes neste território. A partir dos relatos de algumas atividades realizadas, serão 
elaborados alguns debates teóricos sobre o conceito de território, acolhimento e 
resistência política. Conforme o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (SEPPIR, 2013), as CTMAs são 
definidas como grupos que compartilham valores e uma cosmovisão oriundos do 
continente africano que são perpetuados nos atuais territórios brasileiros e na vivência 
comunitária. Os terreiros de umbanda e candomblé são exemplos destas comunidades 
por perpetuarem práticas religiosas e culturais de origem africana, colaborando no 
fortalecimento das identidades coletivas afro-descendentes. Estes espaços se tornaram 
alvo de nosso interesse- Universidade e CRAS- na medida em que, por meio de um 
trabalho de estágio, detectamos uma forte presença de terreiros neste território 
específico que abrange, em média, 50 mil pessoas, contudo, uma completa 
invisibilidade desta população no serviço e projetos desenvolvidos por este CRAS. A 
invisibilização destas comunidades é um dado histórico do cenário brasileiro, pois, como 
aponta o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais de Matriz Africana (SEPPIR, 2013), há uma ausência de levantamentos e 
dados oficiais sobre essa parcela da população brasileira em nível federal, resultado de 
um processo histórico de estigmatização e exclusão da cultura africana.  Essa 
invisibilização contribui para o não atendimento, pelas políticas públicas de modo geral, 
a essa população, favorecendo a perpetuação dos processos de exclusão, segregação 
e violação dos direitos humanos destes grupos sociais. De acordo com o Plano Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz 
Africana (SEPPIR, 2013) esta população é predominantemente feminina, negra, 
recebem até 2 salários mínimos e são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Estes 
dados denunciam o processo histórico brasileiro escravocrata que unificou a raça negra 
com a pobreza, localizando esta parcela da população em uma posição social de 
extrema vulnerabilidade, já que são atravessados por questões de raça, etnia e classe 
social deslegitimadas na cultura hegemônica, tornando-se alvo de múltiplas formas de 
opressão, sofrimento e violação de direitos. Estes dados nos apontam que estes grupos 
sociais se caracterizam pelo perfil que a Política Nacional de Assistência Social prevê 
para as ações de Proteção Básica realizada pelo CRAS. A partir da compreensão de 
que o território se define para além das questões geográficas, incorporando a dimensão 
simbólica e psicossocial que o constitui, entendemos que os terreiros podem se 
configurar como um importante lugar na construção do sentimento de pertença 
comunitária, configurando-se em um espaço de acolhimento aos diversos tipos de 
sofrimento, um lugar que fortalece a cultura solidária, revelando-se, também, como um 
espaço de resistência política frente à cultura hegemônica racista, na medida em que 
retira a centralidade branca e cristã, buscando legitimar a cosmovisão afrodescendente 
neste espaço comunitário.  

Palavras-chave: Terreiros. Território. Política. 
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4.2  CONFLITO, FANTASIA E EXPERIÊNCIA: DIMENSÕES PSICOPOLÍTICAS 
DA INSTALAÇÃO DE UM GRANDE PROJETO DE MINERAÇÃO 

Rafael Prosdocimi Bacelar (UNA) 

 

Resumo 
A partir da realização de uma pesquisa sobre as experiências de moradores da região 
de Conceição do Mato Dentro (CMD), interior do Estado de Minas Gerais, que recebeu 
em 2010um grande projeto de extração de minério de ferro, discuto, neste trabalho, 
aspectos psicopolíticos atrelados a tal processo. O chamado “Projeto Minas-Rio” de 
propriedade da multinacional Anglo American é um grande projeto extrativista que 
alterou profundamente as relações no município sede, CMD, e também em municípios 
vizinhos, Alvorada de Minas e Dom Joaquim. A divulgação do empreendimento foi 
cercada de grande expectativa de enriquecimento e desenvolvimento, porém sua 
instalação vem gerando inúmeros problemas e conflitos na região. Minha reflexão se 
baseia, por um lado, na perspectiva da “justiça ambiental” que compreende as questões 
socioambientais como disputas entre atores com princípios antagônicos de uso e 
apropriação da natureza. Apesar da variedade de situações que ensejam conflito - 
mineração, construção de barragens, delimitação de parques de proteção ambiental, 
entende-se que há certo padrão na emergência dos conflitos. A junção dos interesses 
de Estado e de empresas na mercantilização da natureza não se resume à exploração 
material dos recursos. Na prática, a chegada de grandes empreendimentos em lugares 
marcados por determinado tipo de sociabilidade promove uma completa transformação 
das relações sociais, econômicas e culturais nesses lugares. As populações 
tradicionais: indígenas, ribeirinhos, remanescentes de quilombos e camponeses que 
vivem nestes territórios se constituem pela interação com o território em que vivem e as 
mudanças no uso da natureza alteram profundamente o conjunto das relações. 
Considerando tais elementos, discuto o processo de subjetivação articulado nesse jogo 
de forças e poderes. A formação de modos de ser, ver e viver se mostra um aspecto 
crucial no entendimento dos conflitos socioambientais, considerando que se trata de um 
embate entre universos de sentido (Ranciere, 1996). De forma geral, a ação política 
daqueles que são contrários às propostas mercantis consiste em deixar que os 
diferentes “valores” sejam revelados na interação, marcando um contraponto ao modo 
como os agentes modernizantes reduzem diferentes povos e territórios às funções 
esperadas pelo poder econômico. Embora marcado por embates e por resistência, é 
fundamental entender que a dinâmica da vida social, ao contrário do que sonham os 
teóricos, não segue caminhos abstratos e lógicos, o processo é cravado por 
ambiguidade e contradição. A perspectiva de Amita Baviskar (1995; 2008), em sua 
crítica à maneira como os teóricos do ambientalismo crítico utilizam explicações 
genéricas, distantes das histórias singulares para interpretar os conflitos 
socioambientais, foi fundamental em minha compreensão sobre a situação no em CMD. 
Tal orientação permitiu uma rota de fuga do reducionismo analítico, com a consequente 
consideração da riqueza das experiências e da ação dos sujeitos envolvidos no cenário. 

Palavras-chave: Mineração. Conflito. Subjetivação. Território.   
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4.3  INVESTIGAR HETEROTOPIAS: DEFININDO INSTRUMENTOS 
CONCEITUAIS NO SENTIDO DE PENSAR OS CONFLITOS URBANOS PARA 

ALÉM DA RELAÇÃO DICOTÔMICA OPRESSPRES/RESISTÊNCIA. 

Marcela Montalvão Teti (FANEB) 

 

Resumo 
Em contato com as diversas áreas do saber, observou-se que o termo heterotopia 
adquire sentidos diversos e nem sempre consensuais. Ele é dotado de certa polissemia, 
ou mesmo de uma pluralidade de significações. Heterotopia assume assim, um lugar 
semelhante a outros conceitos nas pesquisas foucaultianas. Da mesma forma que 
biopolítica levanta várias interpretações, tanto no percurso dos trabalhos de Foucault 
(Farhi Neto, 2010), como de outros teóricos que o desenvolvem após sua morte 
(Agamben, 2002), a heterotopia é suscetível de várias interpretações. Foucault mesmo 
apresenta dois usos distintos (Foucault, 1969/2008; 1967/2006), ainda que um deles 
seja o que permanece ligado ao que se chama de heterotopologia. Porém, além de 
Michel Foucault, autor que cunhou e disseminou seu significado em uma entrevista 
publicada em 1967, Manuel Delgado (2005), Henri Lefebvre (2010) e David Harvey 
(2005), por exemplo, desenvolveram-na em suas pesquisas. Neste sentido, a proposta 
deste texto e da presente conferência é trazer esclarecimentos conceituais a respeito 
do termo Heterotopia, no sentido de pensa-lo como instrumento de análise para refletir 
sobre o espaço e os conflitos urbanos. Para além da dicotomia, opressores x resistência, 
proporemos uma forma de investigação do campo e do espaço social, levando em conta 
os múltiplos posicionamentos subjetivos, atuantes em determinado jogo de relações de 
força. Para compreender o conceito de heterotopia melhor, é pertinente pontuar que o 
espaço de análise proposto por Foucault não é interno ao indivíduo. Pelo contrário, ele 
é diferente do espaço rotineiro. É um espaço bem concreto e que tem algumas 
características básicas. De acordo com o autor, existem heterotopias em todas as 
sociedades e elas aparecem em formas bastante variadas; podem ser diluídas pela 
sociedade, que se encarregará logo depois de criar outras; esses espaços justapõem 
em um só lugar vários posicionamentos incompatíveis; pressupõem uma heterocronia, 
ou recorte singular de tempo; possuem sempre um sistema de abertura e fechamento 
com o espaço circundante. Lembrando ainda que, se existe heterotopia, se um lugar é 
colocado como espaço heterotópico, é porque ele constitui negação ou compensação 
ao espaço de um cotidiano regular. Ele não só comporta múltiplos posicionamentos, 
realidades, mas configura um contraespaço social. O pensamento foucaultiano já havia 
incentivado à realização de pesquisas sem que fosse investigado, perseguido, um único 
inimigo contra o qual lutar (Foucault 1982/2010). No âmbito dos estudos em torno das 
“lutas transversais” ou lutas de minorias, o interesse de pesquisa é em torno das 
relações de saber-poder-efeitos de subjetividade e dos modos de governamentalização 
dos indivíduos na modernidade. Com o conceito de Heterotopia, tem-se um instrumental 
a partir do qual é possível pensar a luta social, em torno dos conflitos urbanos, como 
múltipla, de relações complexas. Luta na qual se identificam diversos lados, para além 
do jogo das relações econômicas, e incentivam a problematizar os diversos modos de 
subjetivação presentes em um mesmo espaço. 

Palavras-chave: Heterotopia. Relações de Poder. Conflitos Urbanos. 
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5. TECNOLOGIAS DA INDIVIDUALIZAÇÃO NAS POLÍTICAS SOCIAIS: 
IMPLICAÇÕES POLÍTICAS, ÉTICAS E TÉCNICAS PARA A PSICOLOGIA 

Silvana de Oliveira (UFRS), Moises Romanini (UNISC) e Priscila Pavan Detoni 
(UNIVATES) 

 

Resumo 
Nesta mesa, propomos uma reflexão em relação às políticas sobre drogas e políticas 
da assistência social, onde pretendemos problematizar alguns aspectos dessas 
políticas, analisando como o modo indivíduo de subjetivação é presente em ambas. Ao 
analisar as noções de risco, vulnerabilidade e individualização como possíveis vetores 
de uma tecnologia de subjetivação que tem como efeito o fracasso e a culpabilização, 
acreditamos que o modo indivíduo, atualizado nessas políticas, coloca sérias limitações 
à sua construção como efetivamente públicas. Portanto, nesta mesa, partimos do 
pressuposto de que as políticas sociais no Brasil foram historicamente fragmentadas, 
precarizadas e desarticuladas, de acordo com políticas de governo hegemônicas de 
cada época. A questão social, cerne das desigualdades, entendidas como naturais e 
necessárias no sistema capitalista e neoliberal, nunca foi efetivamente enfrentada, 
somente gerenciada, reproduzindo diretrizes residuais, compensatórias e autoritárias. 
Esses processos se expressam nas políticas de assistência social e sobre drogas, que 
tem atravessamento intersetorial, especialmente com as políticas de saúde e de 
segurança. Embora a produção de subjetividades seja algo mutante, um fluxo aberto, 
através da qual é possível experimentar e inventar maneiras de perceber, agir e ser no 
mundo, ela pode ganhar força, tornando-se referência historicamente localizada. Dessa 
maneira, a subjetividade é uma produção coletiva, social e expressa as marcas de sua 
cultura e das possibilidades de ser. Entendemos a existência de um empreendimento 
nesse sistema socioeconômico que tenta nos convencer que existem riscos, perigos 
nas tentativas de romper com os valores capitalísticos de referência, colocando em 
xeque nosso estatuto de "humano". Ou seja, corremos risco ao sermos ou estarmos fora 
das convenções sociais, do considerado normal, como ocorre com os usuários de 
drogas e/ou pessoas que acessam ou são acessadas pela assistência social. Quem 
escapa de tais normalizações é considerado culpado por seu "fracasso". E temos como 
efeito a individualização, enquanto modo dominante de constituição dos objetos-
sujeitos, é o que nos leva a pensar no modo indivíduo de subjetivação. Esse modo de 
subjetivação vem se atualizando de diferentes formas ao longo do tempo e sendo 
atravessado por relações de poder. Os campos da saúde e da assistência social, 
através de suas políticas, técnicas, programas e prescrições, também fazem 
movimentos que reproduzem respostas segmentadas da questão social, e modos de 
subjetivação potencialmente ajustadores. Nestas políticas, sob direcionamento 
neoliberal e conservador, encontramos diretrizes que afirmam sobre os modos de vida 
e potencialidades desejáveis para os indivíduos, que passam a ser "estimulados" a 
desenvolver procedimentos de autovigilância e práticas autodisciplinares. A ênfase 
unilateral, totalizante, sobre comportamentos individuais joga para este nível aquilo que 
tem um contorno sociopolítico mais ampliado. Essa hiperindividualização coloca sérias 
limitações à construção de políticas efetivamente públicas, que possam ser pautadas 
por processos de politização e democráticos. Por isso, resgatamos a aposta na 
construção do comum para a Psicologia, de processos coletivadores, enfatizando a 
dimensão pública como ética e política da vida. 

Palavras-chave: Políticas Sociais. Modos de Subjetivação. Individualização. Direitos 
Sociais. 
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5.1  PROTEÇÃO SOCIAL NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
NAS TEIAS ENTRE O INDIVÍDUO E O SOCIAL 

Silvana de Oliveira (UFRS) 

 

Resumo 
O trabalho aqui proposto trata de uma reflexão teórica a respeito do Sistema Único de 
Assistência Social, tomando como ponto de partida a ideia de que é preciso 
compreendê-lo enquanto política social, dentro de um sistema de proteção social, com 
seus determinantes e problemáticas, para qualificar a inserção crítica da Psicologia 
nesse campo. A assistência social é parte integrante da Seguridade Social desde 1988, 
mas teve sua implementação efetiva a partir de 2004, e como as demais políticas sociais 
sofreu prejuízos pela vigência da política econômica neoliberal. Ainda assim o SUAS 
reflete um avanço significativo no esforço de instituir e efetivar a garantia de direitos 
para a população. O SUAS organiza e sistematiza a proteção social em segurança a 
serem afiançadas pelo Estado, e institui dois níveis estruturantes: proteção social básica 
e proteção social especial. As psicólogas e os psicólogos são parte integrante das 
equipes de referência desses serviços socioassistenciais. As heranças assistencialistas 
e clientelistas típicas dessa área disputam e convivem com as diretrizes progressistas 
que visam a garantia de direitos. Ao mesmo tempo, as tendências políticas 
conservadoras aliadas ao neoliberalismo, chamadas de Nova Direita, tencionam as 
políticas sociais, bem como modos de subjetivação que afirmam o indivíduo como 
sujeito de consumo, reificando uma suposta autonomia e independência. O indivíduo, 
estabelecido como responsável pela gestão de si próprio e tudo que lhe refere, 
destituído de suportes sociais que deveriam estar garantidos pelo Estado, opera como 
mediador, como intermediário de tecnologias de poder, de dispositivos de segurança na 
perspectiva foucaultiana, que têm como objetivo a gestão da população, e onde a 
prerrogativa de liberdade negativa é fundante. Assim, quando tratamos da política de 
assistência social, estamos em um território de disputas políticas que tanto comportam 
lutas de exploração entre classes, lutas de dominação étnicas, religiosas, de gênero, 
como as lutas de sujeição, de submissão da subjetividade, de restrição das 
possibilidades da vida por imposição de formas tidas como legítimas, corretas ou 
normais. Essa dimensão do conhecimento da política social, na sua complexidade, na 
sua especificidade, na sua ambivalência enquanto instrumento de diretrizes 
econômicas, atentando a partir daí para os processos que constituem um Sistema Único 
como o de assistência social é basilar para uma contribuição relevante das psicólogas 
e psicólogos. Além disso, qual o ‘lugar' privilegiado para a Psicologia nesse campo? 
Essa é uma interrogação que pode ter mais que uma resposta, e o conhecimento crítico 
da política social é fundamental para a produção dos caminhos dessa busca. 

Palavras-chave: Proteção Social. Sistema Único de Assistência Social. 
Individualização. Subjetividade. 
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5.2  DESASSOSSEGO, CONSTRUÇÃO DO COMUM E PROCESSOS DE 
RESISTÊNCIA FRENTE À INDIVIDUALIZAÇÃO DO FRACASSO NAS PRÁTICAS 

DE ACOLHIMENTO ÀS PESSOAS QUE USAM DROGAS 

Moises Romanini (UNISC) 

 

Resumo 
Em uma pesquisa de doutorado sobre como os encontros de saberes entre profissionais 
e usuários sustentam e/ou transformam as práticas de acolhimento a pessoas que usam 
drogas na Rede de Atenção Psicossocial de Porto Alegre/RS, os afetos sentidos no 
decorrer dos diferentes encontros nos levam a pensar no desassossego como um 
sentimento do incerto, do imprevisível, vivenciado no cotidiano de profissionais e 
usuários da saúde mental. No sentido de Spinoza, os encontros e os desassossegos 
estão inscritos em um regime de afetabilidade. Seguindo o pensamento de Hannah 
Arendt, os encontros são produtores e produtos da ação e nossas ações nos levam à 
ideia de imprevisibilidade. A ação, para Arendt, é a atividade que condiciona o homem 
à pluralidade. Vivemos a pluralidade humana no encontro com o outro. Encontrar o outro 
é desassossegar-se. Encontrar o outro é, como nos diz Fernando Pessoa, 
desassossegar-se porque nos damos conta de que somos "o intervalo entre o que sou 
e o que não sou, entre o que sonho e o que a vida fez de mim, a média abstrata e carnal 
entre coisas que não são nada, sendo eu nada também". Dessa forma, se 
desassossegar-se é dar-se conta da nossa incompletude e tem como efeito o 
borramento da fronteira entre o que sou e o que não sou, o desassossego é um 
sentimento, provocado nos encontros, que possibilita a construção do comum. A 
construção do comum, neste trabalho, é uma aposta de superação das práticas de re-
en-colhimento, afirmando e reconstruindo as práticas de acolhimento às pessoas que 
usam drogas. Quando superamos as práticas de colhimento, encolhimento e 
recolhimento, pautadas no fracasso individual como tecnologia de subjetivação, 
passamos a refletir e propor práticas de acolhimento a pessoas que usam drogas. 
Acolher essa pessoa, tendo como pressuposto a necessidade de construção do comum, 
significa, portanto, subverter a lógica da individualização do fracasso, culpando o sujeito 
pela doença que adquiriu apenas por hábitos ou predisposições individuais 
(colhimento); desnaturalizar as representações e saberes que reduzem o sujeito à 
doença, que reduzem a dependência à química e intervenções que se propõe a curar a 
doença, e não tratar do sujeito (encolhimento); e desconstruir a noção amplamente 
difundida de que é o usuário de crack ou o morador de rua que empobrece e desvaloriza 
determinados espaços públicos, essas pessoas estão lá porque já eram espaços 
abandonados pelo Estado e que não é possível homogeneizar esse grupo, cada pessoa 
e cada subgrupo, nas ruas, estabelecem relações singulares com as drogas 
(recolhimento). É importante frisar que o recolhimento nos parece ser o efeito da 
combinação do colhimento e do encolhimento. Nesse sentido, reafirmamos que o 
acolhimento é uma diretriz ética - porque opera no encontro com o outro, na relação 
com a alteridade; estética - os profissionais inventam, cotidianamente, novas formas de 
acolher e, também, de ser acolhidos; e política, porque reafirma o compromisso coletivo 
com o cuidado do outro, o compromisso de construção do comum nas políticas de 
saúde.  

Palavras-chave: Políticas sobre Drogas. Acolhimento. Individualização. Encontro de 
Saberes. 
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5.3  A VIA-CRÚCIS DOS/AS USUÁRIOS/AS: (DES) ARTICULAÇÃO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INTERSETORIAIS PARA 

HOMENS E MULHERES 

Priscila Pavan Detoni (UNIVATES) 

 

Resumo 
Este debate aborda as articulações entre as políticas públicas da assistência social e 
intersetoriais, através de uma pesquisa de doutoramento em Psicologia Social e 
Institucional na UFRGS, traçou-se uma etnografia em um Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil 
que retrata tecnologias da individualização e em certa medida o fracasso nas políticas 
sociais e suas implicações éticas e técnicas.  Retomando, o objetivo desta tese foi 
analisar como são performatizados os marcadores sociais do gênero e da sexualidade 
dentro do serviço dos CRASs, unidades de Proteção Social Básica (PSB) do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS). Dentre as propostas pautadas pela PNAS, política 
social pública, está inclusa a diminuição da desigualdade de gênero aparece como uma 
das orientações para as práticas nos CRASs. Dessa forma, buscou-se descrever no 
estudo como acontecem os acolhimentos, atendimentos, encaminhamentos, reuniões e 
discussões nesse equipamento para as diferentes populações, sejam de mulheres, 
homens, ou pessoas inscritas dentro da diversidade sexual e de gênero. As análises 
foram baseadas teoricamente por Michel Foucault e Judith Butler. E destacamos que a 
performatividade de gênero no contexto dessa política, é estruturada a partir da: 
precarização, individualização e a feminização do trabalho no CRAS; operacionalização 
de uma biopolítica da maternidade através da referência das mulheres como cuidadoras 
das famílias junto à proteção social como forma de governamento do Estado; somada 
a ausência de formação técnica para lidar com as demandas atravessadas pela 
diversidade sexual e de identidade de gênero no serviço, interpelando a política; e, a 
existência de (des)articulação das políticas de assistência e intersetoriais para homens 
e mulheres, reiterativas de uma hegemonia heterossexual. Para demonstrar tais 
dificuldades, abordaremos dois percursos descritivos -"as vias-crúcis" de uma usuária e 
de um usuário através dessas políticas, evidenciando a produção desses corpos pela 
sua generificação: para a mulher, pelo espectro da política materno-infantil; para o 
homem, pelas políticas de segurança mesmo quando os/as trabalhadores/as do serviço 
identificam outros caminhos na rede para tais usuários/as, sendo que a mulher buscava 
por contracepção e o homem acesso à política para pessoas que usam drogas. 
Precisamos, portanto, reconhecer como essas articulações entre as políticas públicas 
estão construindo performatividades de gênero para os sujeitos e culpabilizaçãoes, para 
sermos capazes de lidar com a perspectiva das desigualdades sociais. Ao descrever a 
ação dos performativos dessa política, buscou-se desnaturalizar as categorias e normas 
no processo de subjetivação de trabalhadores/as e usuários/as, sugerindo-se 
alternativas de ressignificação para as orientações da PNAS, com foco na 
universalidade e na equidade de acesso. Percebemos dificuldades de articulação entre 
as políticas intersetoriais de saúde, educação, justiça, segurança e assistência social, 
as quais, embora (e justamente por serem) concebidas e operacionalizadas com base 
em noções de universalidade e equidade, acabam não levando efetivamente em conta 
as singularidades das trajetórias e as individualizando e fazendo os recursos de cuidado 
fracassar, apesar da implicação do trabalho da Psicologia dentro do CRAS que vem 
resignificando essas relações, através de brechas na rede. 

Palavras-chave: Políticas Sociais. Equidade de Gênero. Intersetorialidade. Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS). 
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6.  ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE 
MENTAL E REINSERÇÃO SÓCIO-COMUNITÁRIA E POLÍTICA 

 
Virgínia Lima dos Santos Levy (UFSC), Lilian Magalhães Costa Lima (UFF) e Joice 

Pacheco (UFSC) 
 
 
Resumo 
Passados 15 anos desde a Lei 10.216/2001 (que protagoniza a Política Nacional de 
Saúde Mental, redirecionando o modelo assistencial e destacando o portador de 
transtorno mental como um cidadão detentor de direitos) e 5 anos da Portaria 
3.088/2011 do Ministério da Saúde (que institui a Rede de Atenção Psicossocial 
destinada ao cuidado do portador de transtorno mental, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde) , ainda são muitos os desafios para a consolidação da oferta de um cuidado em 
Saúde Mental que promova a autonomia e a cidadania dos usuários. Neste sentido, o 
olhar do Psicólogo não pode se restringir a aspectos particulares, intrapsíquicos dos 
usuários, mas deve estar pautado por um viés político que entende que a clínica é, 
também, social e que os aspectos subjetivos são constituídos também como fenômenos 
sociais – algo que podemos ver nas palavras de Prado (2000) sobre Psicologia Política. 
Para este autor, este ramo da Psicologia não pode se restringir a uma "psicologização" 
dos processos políticos, nem a uma "politização" de aspectos psicológicos: deve ser um 
instrumento que possibilite, dentre outras coisas, a compreensão dos "processos 
articulatórios de identidades coletivas a partir de ações coletivas". É dentro desta 
perspectiva que se propõe a presente Mesa Redonda, com a cooperação de 
profissionais que tem atuado tanto diretamente nas Políticas Públicas quanto na área 
acadêmica. Para fomentar a reflexão sobre alguns aspectos do papel do psicólogo 
quanto à inserção comunitária e a retomada das relações com o território, preparamos 
três relatos que se interligam, falando sobre a experiência de implantar serviços 
extramuros (ou, ao menos, externos às unidades fechadas tradicionais), assim como de 
seus efeitos. O primeiro trabalho relata a experiência de criação da primeira Residência 
Terapêutica do município de Barra do Piraí – RJ, abordando as dificuldades e 
potencialidades do processo de reinserção social daqueles que já estavam há muito 
segregados, inseridos na lógica da exclusão. O segundo trata da experiência de 
implementação de um Consultório na Rua na cidade de Joinville – SC, levantando a 
questão dos mecanismos de oferta de serviço à População em Situação de Rua, assim 
como das articulações políticas que tal oferta demanda. Já o terceiro pretende, à luz da 
experiência em um CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Outras 
Drogas) no Rio de Janeiro – RJ, e dos apontamentos trazidos nos trabalhos anteriores, 
discutir sobre os mecanismos existentes atualmente para o fomento da participação 
comunitária, social, política dos usuários de Saúde Mental, apontando desafios, desvios, 
barreiras e possibilidades de velhas e novas estratégias.  
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6.1  RELATOS SOBRE A PRIMEIRA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE BARRA 
DO PIRAÍ: NOVOS LAÇOS COM O TERRITÓRIO 

 
Lilian Magalhães Costa Lima (UFF) 

 
 
Resumo 
A proposta deste trabalho é relatar sobre a experiência da primeira Residência 
Terapêutica (RT) de Barra do Piraí - RJ. As RTs são serviços substitutivos ao hospital 
psiquiátrico, destinado à moradia de pacientes egressos de internações de longa 
permanência que já não possuem mais vínculos familiares e/ou comunitários. Barra do 
Piraí implantou sua primeira Residência Terapêutica em abril de 2014, com três 
pacientes do sexo masculino, oriundos da Clínica Vale do Paraíba (Quatis/RJ), e uma 
do sexo feminino, que esteve internada na Casa de Saúde Cananéia (Vassouras/RJ). 
Os cuidadores inseridos na RT advinham de concurso público e tiveram uma passagem 
pelo CAPS do município por cinco meses antes da implantação da RT, objetivando 
aproximação com a política e clínica da Saúde Mental. Inicialmente, se depararam com 
sentimentos de medo, insegurança, incapacidade. Entretanto, foi somente através da 
prática que puderam torná-lo possível. Em 2015, três dos cuidadores fizeram um curso 
de formação na Escola Técnica em Saúde Enf. Izabel dos Santos. O grande desafio da 
equipe de saúde mental é a inserção destes usuários nos espaços sociais. Estes já 
haviam se desacostumado a circular pela cidade e estavam completamente marcados 
por uma rotina hospitalar. O trabalho de uma RT é um processo contínuo, que envolve 
o morar, o compartilhar do lar, da convivência e das responsabilidades, o cuidado 
mútuo, o respeito. Não há fórmulas, nem padrões. E as regras são construídas no 
coletivo e no cotidiano. E o efeito do trabalho é colhido posteriormente. A RT é um 
importante dispositivo de substituição ao hospital psiquiátrico, capaz de transformar a 
vida de pessoas que tiveram suas histórias rompidas pela instituição asilar por longos 
anos. Além disso, também formou profissionais em novas práticas, voltadas para o 
cuidado, reabilitação psicossocial e desinstitucionalização da loucura. O cuidador é 
aquele que vai acompanhar no processo da vida, de perto ou de longe, de acordo com 
a necessidade de cada morador e de cada momento. É preciso ser sensível a perceber 
quem, quando e como. É claro que é necessário um arcabouço teórico para a prática, 
mas a função se dá no 'corpo a corpo' e 'dia a dia'. 
 
Palavras-chave: Residência Terapêutica. Território. Desinstitucionalização da Loucura. 
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6.2  ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PARA GARANTIA DA EQUIDADE 
PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA CIDADE DE JOINVILLE/SC 

 
Joice Pacheco (UFSC) 

 
 
Resumo 
Na cidade de Joinville/SC foi implantado no ano de 2014 o serviço Consultório na rua, 
definido como um serviço itinerante par atender pessoas em situação de rua no que 
tange os cuidados em saúde. Dos usuários cadastrados neste serviço 63% referem uso 
de álcool e 41% uso de crack. Dentre os objetivos do serviço dois foram elencadas como 
prioritários para a atuação do serviço na cidade de Joinville. A assistência à saúde do 
usuário e articulação da rede pop rua. O objetivo deste trabalho é avaliar a articulação 
entre os serviços que realizam atendimento para população referida. A metodologia foi 
do tipo qualitativo. Para tal, foi realizado análise de conteúdo dos livros de relato das 
atividades diárias do serviço Consultório na Rua e o Livro Ata. As principais conclusões 
foram que as reuniões sistemáticas possibilitam um momento de reflexão entre os 
serviços acerca destas especificidades da população e auxilia a construção de ações 
conjuntas para promoção do cuidado. A burocracia do estabelecimento de fluxos pode 
ser um primeiro momento, mas na experiência mostra que surtem pouco efeito. A 
problematização e individualização através de casos reais de problemas de saúde ou 
assistência tendem a sensibilizar mais as equipes possibilitando uma maior 
resolutividade das ações. A articulação fortalece a rede e garante os encaminhamentos, 
fortalece os vínculos entre os usuários e o serviço do consultório na rua.  
 
Palavras-chave: Saúde da população em situação de rua.  Articulação entre serviços. 
Políticas públicas para população em situação de rua. 
 
 

 
6.3  CAPS AD: ESPAÇOS DE CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA? 

 
Virgínia Lima dos Santos Levy (UFSC) 

 
Resumo 
Introdução: Considerando que uma das prerrogativas da Política Nacional de Saúde 
Mental é que os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), assim como os outros 
dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial, é de que o cuidado deve se dar de forma 
integral, é importante observarmos se outros aspectos psicossociais, como a inserção 
comunitária e a garantia de direitos, estão sendo efetivamente considerados nas 
práticas de "tratamento". Desenvolvimento: Durante a prática em CAPS AD, observa-se 
que muitas questões são trazidas pelos usuários, como dificuldade no acesso a 
benefícios ou a documentação, assim como a outros direitos civis, tanto nos 
atendimentos individuais como nos coletivos, como as atividades de convivência e 
oficinas terapêuticas. Entendendo-se, como Prado (2000), que a Psicologia Política não 
deva psicologizar os processos políticos, mas sim compreender os "processos 
articulatórios de identidades coletivas a partir de ações coletivas", este trabalho propõe 
refletir sobre o modo como questões políticas apareceram e foram consideradas (ou 
desconsideradas) em oficinas de vídeo, atendimentos individuais e momentos de 
convivência (como a "fila do almoço"), tanto pelos usuários como pelos profissionais do 
serviço. Objetivos: Este trabalho tem como objetivo refletir sobre as práticas realizadas 
em um CAPS AD no município do Rio de Janeiro, observando se abriam espaço para 
mobilizações coletivas e inserção comunitária dos usuários ou se os agrupavam no 
interior do CAPS, sem fomento da atuação dos usuários em questões externas à 
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unidade. Método: Com base na fenomenologia e na observação-participante, este 
trabalho reflete sobre fatos observados durante período de trabalho e de pesquisa com 
usuários e profissionais da unidade, tendo sua análise se pautado por temas que não 
foram previamente definidos, mas que "emergiram" do próprio Campo. 
Resultados/Conclusões: Em muitos momentos, o interessante por questões políticas, o 
descontentamento com a dificuldade de acesso a direitos e a busca de mecanismos 
para garanti-los, foram vistos não como questões sociais, mas como resultado de uma 
postura individual de repúdio à sociedade, de forma estigmatizada. Em outros 
momentos, porém, não houve marginalização e, os usuários puderam dialogar e se 
mobilizar coletivamente de forma artística (ou por outras formas) no sentido do que lhes 
importava.  
 
Palavras-chave: Atenção Psicossocial. Reinserção Social. Cidadania. 
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7.  PERCURSOS FORMATIVOS E A ATUAÇÃO DOS PSICÓLOGOS NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Dr. Frederico Viana Machado (UFRGS) 

 
 
Resumo 
A presente mesa redonda aborda o trabalho dos psicólogos nas políticas públicas de 
assistência social, discutindo a construção de um fazer-saber comprometido com os 
direitos sociais e que contemple a ampliação das possibilidades de atuação profissional 
dos psicólogos e o uso de metodologias de trabalho inovadoras. O primeiro trabalho 
aborda a inserção da Psicologia nas Políticas Sociais Públicas de Porto Alegre/RS, 
particularmente a Assistência Social, argumentando que a formação dos psicólogos 
ainda é precária no que tange ao preparo para a atuação no âmbito social, carecendo 
tanto de referenciais como de técnicas que complementem os fazeres e saberes já 
instituídos na profissão. O segundo trabalho, analisa um projeto de extensão que tinha 
como objetivo a formação de trabalhadoras da proteção social básica do SUAS em 
Joinville/SC. Além das experiências cotidianas das trabalhadoras, este trabalho discute 
a possibilidade de fomentar processos de subjetivação política, por meio de debates 
coletivos eliciados com o uso de mediação audiovisual e a audiência de obras 
cinematográficas produzidas na cidade. Deste modo, as experiências e processos de 
trabalho desenvolvidos no Sistema Único de Assistência Social são tomados como 
objeto de reflexão, apontando os desafios para a formação de psicólogos afinados com 
as demandas destes campos de trabalho. Ao mesmo tempo, a inserção de psicólogos 
no SUAS e a abordagem psicopolítica que embasa as análises aqui apresentadas 
colocam questões para o aprimoramento das políticas públicas de assistência social. 
 
 
 
 

7.1  PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL: OS FAZERES E SABERES NA 
PERSPECTIVA DE GARANTIA DE DIREITOS 

 
Roberta Fin Motta (UNIFRA) 

 
 

Resumo 
O presente trabalho é parte dos resultados da Tese de Doutorado intitulada “O trabalho 
das (os) psicólogas (os) no SUAS: materializando a Assistência Social enquanto Política 
Social Pública ”, defendida no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUCRS. 
A mesma aborda a inserção da Psicologia nas Políticas Sociais Públicas, 
particularmente a Assistência Social, mais especificamente, a construção dos processos 
de trabalho que repercutem diretamente no cotidiano das (os) psicólogas (os) que atuam 
no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e, especialmente, nos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRASs), vinculados à Fundação de Assistência 
Social e Cidadania (FASC), da cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, 
Brasil. Participaram do referido estudo 27 profissionais e os dados foram obtidos por 
meio de entrevistas e analisados com o apoio na Teoria Fundamentada (TF). Os 
resultados alcançados indicaram que nos últimos anos há um envolvimento e um 
investimento importantes da área em relação à Assistência Social. Além disso, é 
imprescindível discutir o trabalho da (o) psicóloga (o) no âmbito do SUAS, 
especificamente das (os) trabalhadoras (es) que atuam nos CRASs, pois parte da 
premissa de que a (o) profissional da Psicologia é uma (um) trabalhadora (or) da 
Assistência Social, fundamental para a engrenagem e a tecelagem da política, assim 
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como necessária (o) para a garantia do acesso das (os) usuárias (os) ao direito social. 
Ainda, enfoca que as (os) trabalhadoras (es) estão submetidas a condições adversas 
que podem ser explicitadas no campo da formação e das relações de trabalho, desde o 
modo de contratação até o desenvolvimento das atividades rotineiras do trabalho no 
SUAS. Destaca-se que, por ser um campo em expansão, sua materialização como 
atendimento às necessidades sociais da população ainda carece da construção de 
mediações para a sua realização. A caracterização das (os) trabalhadoras (es) 
psicólogas (os) aponta inúmeros desafios para a construção de um fazer-saber 
comprometido com direitos sociais. Por fim, apesar dos avanços, a regulação e a 
implementação do SUAS ainda não são uma completa realidade no cotidiano de 
trabalho das (os) profissionais nos CRASs. Ressalta-se, especialmente, o desafio da 
formação que, conforme apontam as (os) entrevistadas (os), ainda é precária no que 
tange ao preparo para a atuação no âmbito social, carecendo tanto de referenciais como 
de técnicas que complementem os fazeres e saberes já instituídos na profissão.  
 
Palavras-chave: Psicologia. Assistência Social. CRAS. Direitos Sociais. 
 
 
 

7.2  A MEDIAÇÃO AUDIOVISUAL COMO DISPOSITIVO DE TRABALHO NO 
SUAS: CENAS DE UM PERCURSO DE FORMAÇÃO COM TRABALHADORAS DA 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 

Allan Henrique Gomes (UFSC) e Kátia Maheirie (PUC/SP) 
 
 
Resumo 
Este trabalho apresenta os resultados de um percurso de formação realizado com 
trabalhadoras da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS/Joinville – SC. O programa de formação foi desenvolvido em parceria com a 
secretaria municipal de assistência social e configurou-se como projeto de extensão 
universitária. Contou com a inscrição de dezoito trabalhadoras e foi realizado em sete 
encontros, tendo cada um deles aproximadamente três horas de duração. O objetivo da 
formação foi promover encontros com trabalhadoras de diferentes serviços da proteção 
social básica sobre suas experiências e processos de trabalho no SUAS. A ênfase 
metodológica do percurso foi a mediação audiovisual e privilegiou a audiência de obras 
cinematográficas produzidas em Joinville - SC. A audiência seguida por grupo de 
discussão foi um recurso proponente do diálogo, ou seja, ao escolher trabalhar com 
filmes em um processo de formação de trabalhadores no campo da desigualdade social, 
havia a premissa de que o saber deste percurso formativo era algo potencialmente 
presente entre as trabalhadoras e não um conhecimento a ser transmitido pelos 
facilitadores. A orientação teórica e metodológica deste trabalho foi a Psicologia Sócio 
Histórica em diálogo com algumas leituras e conceitos da obra de Jacques Rancière. 
Durante o percurso de formação algumas temáticas ganharam relevo, tais como, a 
experiência de ser trabalhadora no SUAS; imagens e patrimônios da cidade; etc. 
Contudo, não foram os conteúdos os resultados mais evidentes, mas antes, foi o 
processo de expectação das obras que fomentou a potência da mediação audiovisual 
como dispositivo de trabalho socioassistencial. Compreende-se que a potência do 
audiovisual não está somente naquilo que exibe, mas também naquilo que ignora. E o 
que ignora não significa que não saiba ou que não encena, mas especialmente, que não 
oferece prontamente ao espectador. E assim, durante os encontros emergiu uma 
interessante problemática: a noção de sujeito “espectador” contrastou com outro 
conceito mais presente na política de assistência social: o protagonista (figura do 
usuário, mas também associado ao trabalhador). Apesar do embate conceitual, no 
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processo de audiência dos filmes (mediação audiovisual) foi-se operando um 
deslocamento interessante e que permitiu pensar outras possibilidades de ser sujeito 
neste campo. O modo como foi vivenciado o percurso colocou em cena aspectos 
qualitativos da expectação, sobretudo, pela possibilidade de leituras diversas e do olhar 
não dirigido, onde todas puderam ler imagens e ainda, ver nelas detalhes distintos e 
complementares. Assim, foi-se percebendo que o espectador tem privilégios que não 
estão colocados ao protagonista, especialmente, a contemplação e o direito de produzir 
o sentido que deseja na relação imaginativa com as imagens e, ainda, a liberdade de 
pensar e sentir a própria vida de modo não ilustrativo/representativo. Neste sentido, 
entende-se que os encontros mobilizaram efeitos de subjetivação política pela 
desidentificação das trabalhadoras com os sentidos mais comuns do trabalho (regra, 
disciplina, operacionalização). Além disto, o percurso fomentou a abertura de uma 
potente relação conceitual: “protagonistas” e “espectadores”, fazendo pensar que o 
“assistir” é também um aspecto constitutivo da assistência social.  
 
Palavras-chave: Mediação Audiovisual. Proteção Social Básica. Subjetivação Política. 
Jacques Rancière. 
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8.  AFETIVIDADE, LUGAR E PRODUÇÃO DE SAÚDE 
 

Zulmira Aurea Cruz Bomfim (UFC), Israel Rocha Brandão(UVA) e Elcides Hellen 
Ferreira Landim Barreto (UFC) 

Resumo 
A afetividade e o lugar têm sido considerados categorias de investigação e de práticas 
da Psicologia ambiental, psicologia social e psicologia comunitária. Ambas 
tradicionalmente tendem à interdisciplinaridade e tem como foco a reciprocidade na 
relação pessoas, grupos e entorno. Na psicologia ambiental dependendo do enfoque e 
da área, arquitetura, geografia, psicologia, dentre outras, há uma maior ênfase nos 
aspectos objetivos e/ou subjetivos, colocando o espaço/ambiente em uma perspectiva 
mais física ou simbólica respectivamente. Na psicologia comunitária o diálogo com 
outras áreas do saber permitiu com que as soluções para as melhorias na comunidade 
passassem por um enfoque multidimensional envolvendo a sociologia, educação, 
geografia, psicologia, dentre outras. A afetividade na psicologia ambiental pode ser 
compreendida a partir do lugar como território emocional. Na psicologia social o lugar 
pode ser visto como mediação para a construção da subjetividade e expressão das 
contradições psicossociais. O sentimento de comunidade na psicologia comunitária 
origina-se dos vínculos e de redes construídas a partir da História, do contexto e do 
lugar. Na psicologia então estas áreas abarcam a dimensão do sujeito em um lugar tanto 
nos seus aspectos físicos como simbólicos. Porém não podemos dizer o mesmo quando 
relacionamos o lugar e a produção de saúde, pois os aspectos epidemiológicos e físicos 
se sobrepõem aos aspectos de percepção ambiental e de construção de significados. 
Nosso objetivo com esta mesa redonda é apresentar as perspectivas psicossocial e 
histórico-cultural na relação entre o lugar, afetividade e saúde como dimensões 
essenciais para a emancipação do sujeito. Apresentaremos praticas, investigações e 
reflexões desenvolvidas na Universidade Federal do Ceará (UFC) e na Universidade do 
Vale do Acaraú (UVA), envolvendo principalmente a cidade e o bairro, além de práticas 
que mostram a participação das pessoas e comunidades no sentido de suscitar dos 
governos a elaboração, desenvolvimento e implementação de ações direcionadas a um 
modo de viver saudável. A cidade pode ser compreendida dialeticamente e sócio-
historicamente tendo a categoria afetividade como eixo de compreensão e de análise. 
Esta perspectiva tem trazido contribuições à psicologia ambiental, à psicologia social e 
à psicologia comunitária no sentido de ampliar seu campo de visão para os aspectos 
simbólicos e psicossociais dos ambientes/espaços, quer seja a cidade, o bairro ou a 
comunidade urbana e rural em relação à saúde. É preciso conhecer e fortalecer os laços 
de afetividade entre as pessoas. É através do afeto e da amizade, e da potência de 
encontro entre a população que se constrói lugares com sentido.  É igualmente 
importante estimular a construção de um processo de tomada de consciência, por parte 
dos cidadãos, de tudo aquilo que existe no seu território que possibilite o cuidado 
consigo e com o outro, de maneira que seja ampliando o conceito de saúde e sua 
consequente implicação destes com o modo de vida saudável. 
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8.1  AFETIVIDADE E PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES 
SAUDÁVEIS 

Israel Rocha Brandão (UVA) 
 
 
Resumo 
Compreende-se como sendo um município potencialmente saudável não o que 
apresenta invejáveis índices de desenvolvimento humano, mas, sobretudo, aquele onde 
se desenvolve uma intrincada teia de relações entre o poder público e a sociedade local, 
tendo como pano de fundo a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Assim sendo, 
o que caracteriza o ambiente saudável, de acordo com este ponto de vista, é a profunda 
vinculação existente entre os cidadãos e o seu entorno físico e social. Não é possível 
falar de espaço saudável se os sujeitos sociais não se sentem fazendo parte dele. A 
este processo de vinculação profundo das pessoas com os espaços físicos e sociais 
chamamos “identidade de lugar” (place-identity). É interessante compreender que toda 
identidade de lugar apresenta-se como um “devenir”, isto é, como algo que não é dado 
aprioristicamente e nem é construído de modo solipsista, portanto, longe da 
coletividade. Como construir, então, este processo de identificação das pessoas com os 
seus espaços sociais, tais como: a casa, a escola, a rua, o bairro e o município? Em 
primeiro lugar, é preciso fortalecer os laços de afetividade entre as pessoas. É através 
do afeto e da amizade, que construímos para com os outros, que os lugares passam a 
se tornar cheios de sentido para nós. É igualmente importante estimular a construção 
de um processo de tomada de consciência, por parte dos cidadãos, de tudo aquilo que 
existe no seu território. Que equipamentos sociais estão ali instalados? Como estes 
equipamentos podem ajudar mais efetivamente para que aquela comunidade desfrute 
de uma qualidade de vida melhor? Por último, não basta apenas solidificar os laços 
afetivos interpessoais e facilitar a apropriação cognitiva dos espaços físicos e sociais, é 
fundamental também construir com os sujeitos da municipalidade ações práticas que 
busquem fortalecer a inclusão social e diminuir as desigualdades existentes. Através 
das práticas solidárias e inclusivas, as pessoas aprendem a transcender a visão 
individualista e fragmentada, resultante de uma educação perversa e excludente. Nesta 
perspectiva afetividade e participação social estão mutuamente imbricadas. Uma vez 
resgatada a afetividade como constituidora e constituinte do sujeito e, por este motivo, 
entendida como processo humano indissociável do agir (ética) e do pensar 
(consciência), podemos também compreender que toda práxis crítico-transformadora, 
incluindo aí a participação em todas as suas dimensões (social, política, comunitária), 
só pode assim se instituir como expressão do pensamento e do afeto. 
 
Palavras-chave: Afetividade. Participação Social. Identidade de Lugar. Ambiente 
Saudável. 
 

 
 

8.2  CIDADE, SAÚDE E AFETIVIDADE NAS PERSPECTIVAS PSICOSSOCIAL E 
HISTÓRICO CULTURAL 

 
Zulmira Aurea Cruz Bomfim (UFC) 

 
 
Resumo 
Italo Calvino fala que a cidade pode ser considerada um lugar de muitas coisas: 
memorias, desejos e signos de linguagem. São lugares de trocas, assim ela nasce, 
como espaço de trocas mercantis. Mas estas trocas não só mercantis, são também 
trocas de palavras, de desejos e de recordações. Esta reflexão de Calvino nos mostra 
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que a cidade não é só uma estrutura física que em um momento da História do homem 
foi o palco do solo fértil para economia, trabalho e significou a liberdade e a cultura. A 
cidade é mais do que isso, é, antes de tudo, o lugar de construção de significados e de 
signos. Esta visão foi inicialmente apontada por sociólogos, representada pela Escola 
de Chicago que estudaram o modo de vida urbano. Chamaram de atitude Blase, um 
estilo de vida do citadino mais distante, individualista, utilitarista e padecedor. Este é um 
modo de vida contrário ao modo de vida do campo que é mais próximo, e estabelece 
mais relações comunitárias e saudáveis. Este processo é congruente com a ideia de 
Promoção da Saúde preconizada pela carta Ottawa em 1986, pela OMS, que define a 
capacidade das pessoas e comunidades para modificarem os determinantes da saúde 
em benefício da própria qualidade de vida. O que chama a atenção na carta de Otawa 
é o protagonismo das pessoas e a necessidade de que sejam “empoderadas”, isto é, 
desenvolvam a habilidade e o poder de atuar em benefício da própria qualidade de vida, 
enquanto sujeitos e/ou comunidades ativas. Qual o papel da afetividade neste 
processo? Este será objetivo deste trabalho apresentar pesquisas e intervenções sobre 
a afetividade e lugar desenvolvidas pelo Locus, Laboratório de pesquisa em Psicologia 
ambiental, tendo como base a visão transacionalista da psicologia ambiental e a 
perspectiva psicossocial e histórico cultural na psicologia social. Neste sentido, o lugar 
é uma categoria fundamental de mediação para a construção da subjetividade. O 
espaço urbano, a cidade é um lugar quando cria identificações, sentidos e afetos na 
produção de um conhecimento emancipador comprometido com a transformação social 
e com o sentimento de bem estar subjetivo. Chamamos de afetividade todos os 
sentimentos e emoções, sabendo-se a que a base afetivo-volitiva (Vygostsky,1998) 
move o pensar e o agir. Temos estudado a afetividade como uma categoria ético-política 
orientadora do encontro do indivíduo com a cidade. Para isso é necessário pensar a 
cidade como um território emocional (Corraliza,1998). Conhecer a cidade pelos afetos 
não é negar a cognição nem a racionalidade, mas acessar dimensões da realidade 
cotidiana que comporão uma nova racionalidade, a ético-afetiva (Sawaia, 1995), distinta 
da ideia de que os afetos são o câncer da razão. Neste sentido buscamos conhecer a 
afetividade como avaliação das necessidades de habitante na cidade a partir da Estima 
de lugar, que apreende a noção dialética e não dicotômica do subjetivo e do objetivo, 
do interno e do externo, do social e individual além de uma visão de que o lugar pode 
ser visto também com uma forma de emancipação humana e de produção de saúde. 
 
Palavras-chave: Afetividade. Cidade. Produção de saúde 
 
 
 

8.3 OS AFETOS NA IMPLICAÇÃO DOS SUJEITOS COM O MODO DE VIVER 
SAUDÁVEL 

 
Elcides Hellen Ferreira Landim Barreto (UFC) 

 
 
Resumo 
As Políticas de Promoção da Saúde desde 1986 apontam a incapacidade do modelo 
biomédico atender às demandas de saúde da população. Estas alertam para a 
necessidade de pensar a saúde como uma condição de melhoria da qualidade de vida 
das pessoas possibilitadas pela integração de múltiplos aspectos, como os sociais, 
econômicos, culturais, ambientais e individuais. Para tanto, é necessário a participação 
das pessoas e comunidades no sentido de suscitar dos governos a elaboração, 
desenvolvimento e implementação de ações direcionadas a possibilitar condições para 
se ter um modo de viver saudável. Assim, essa proposta de Promoção da Saúde tem 
como base a participação das pessoas no seu processo de saúde. Neste cenário, o 
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presente trabalho surge com o objetivo de refletir sobre o que possibilita que as pessoas 
se tornem mais ou menos implicadas com o modo de viver saudável. Para tentar 
responder essa questão foi realizado um estudo teórico tomando como base a 
abordagem histórico-cultural com ênfase no campo da psicologia ambiental. A primeira 
aponta que indivíduo e sociedade estão em transformação permanente, por intermédio 
do processo dialético entre o sujeito e a sociedade da qual faz parte. Tomando por base 
essa perspectiva, a psicologia ambiental defende que o homem se constitui enquanto 
sujeito na relação com o contexto social, cultural, físico no qual está inserido. Este, 
enquanto agente do seu processo de subjetivação, se apropria da realidade histórica e 
cultural, ou seja, significa a realidade de acordo com sua posição e participação no 
mundo, nos lugares, nas relações. Assim sendo, cabe considerar nesse processo de 
constituição da subjetividade, a interação do sujeito com os espaços, sejam eles 
construídos ou não, segundo as significações atribuídas a eles. Na inter-relação sujeito-
ambiente, o espaço é transformado em signo, ou seja, a ele é atribuído significado e 
emoções, que por sua vez, mediarão os comportamentos dos sujeitos nos lugares. Essa 
atribuição de sentido aos lugares como mediadora de comportamentos e identificada 
por Bomfim (2010) como estima de lugar. Esta, quando gerada por sentimentos de 
pertencimento e agradabilidade, potencializa a ação dos sujeitos. Tendo a potência de 
ação aumentada no encontro com a cidade, as pessoas se tornam mais implicados com 
o lugar, gerando, assim, uma maior participação cidadã destes no cuidado com o lugar. 
Ao passo que, a estima de lugar gerada por sentimentos de insegurança e destruição, 
despotencializa a ação. O que indica uma não participação dos sujeitos com relação às 
decisões do lugar. A partir desse estudo, consideramos que a relação afetiva pessoa-
lugar, caracterizada na categoria estima de lugar, pode indicar maior ou menor 
implicação das pessoas com o modo de viver saudável. Infere-se que indivíduos com 
melhores vínculos comunitários têm estima de lugar mais potencializadora e, portanto 
são mais implicados com o modo de viver saudável do que aqueles cuja estima de lugar 
seja despotencializadora. 
 
Palavras-chave: Relação sujeito-ambiente. Estima de lugar. Modo de viver. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

78 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

9. POLÍTICAS SOCIAIS: PRÁTICAS, DESAFIOS E OUTRAS POTÊNCIAS EM 
CAMPO 
 

Kátia Maheirie (UFSC) 
 
 
Resumo 
As políticas públicas, enquanto estratégias de intervenção estatal em relação a 
determinados problemas sociais, incidem em diferentes frentes de atuação, na tentativa, 
inclusive, de viabilizar a efetivação de alguns dos direitos sociais preconizados 
constitucionalmente. Entre a criação de uma política pública e sua operacionalização, 
por meio da oferta dos serviços públicos, existe um longo percurso que se apresenta 
desafiante, tanto pela importância da viabilização das diretrizes das políticas, quanto 
pela necessidade de contemplar a realidade da população alvo. Nesse ínterim, os 
profissionais que executam os serviços e possuem contato direto com a população e as 
demandas que a mesma apresenta, necessitam inventar e reinventar práticas em meio 
aos desafios que uma política pública apresenta. Nesse sentido, esta mesa redonda se 
propõe a discutir as práticas e os desafios encontrados nas atuações em políticas 
públicas nos setores da assistência social, da saúde e da educação. Especificamente, 
será discutida a experiência com coletivos promovida pelas equipes dos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade de Florianópolis/SC, que podem se 
revelar como práticas potencializadoras dos contextos em que atuam; a relação que se 
estabelece entre as demandas educacionais e as propostas político-pedagógicas 
apresentadas por movimentos sociais e a execução das mesmas pelos órgãos 
governamentais da educação na cidade de Porto Alegre/RS; e a incorporação de ações 
voltadas as Práticas Integrativas e Complementares, tanto no âmbito do Sistema Único 
de Saúde, quanto por outras organizações da sociedade civil, com vistas a estimular a 
corresponsabilidade na busca por novas alternativas para o enfrentamento dos 
problemas de saúde. Intenciona-se, com essa mesa, fomentar discussões acerca da 
absorção e incorporação das demandas apresentadas pelos movimentos sociais, seja 
em espaços deliberativos e/ou representativos, bem como do fazer profissional 
concretizado nos equipamentos, que ora são encontrados avanços, indo além das 
práticas tradicionais e ora negam os direitos de uma parcela da população. 
 
 
 
9.1 COLETIVOS EM CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

PARA ONDE APONTAM AS PRÁTICAS E SEUS DESAFIOS? 
 

Kátia Maheirie (UFSC), Marcela de Andrade Gomes (UFSC), Felipe Tonial (UFSC), 
Tatiana Minchoni (UFSC), Leandro Aragon (UFSC), Marcelo Brunière (UFSC), Maria 

Alice Echevarrieta (UFSC) e Bruna Correa (CESUSC) 
 
 
Resumo 
Este trabalho traz resultados parciais de uma pesquisa desenvolvida nos Centros de 
Referência em Assistência Social – CRAS, com foco na experiência coletiva a partir do 
discurso da equipe de assistência social que lá atua, tomando como base o referencial 
teórico de Jacques Rancière na análise dos processos de emancipação dos sujeitos. 
Para tanto, fizemos um levantamento dos CRAS no município de Florianópolis (SC) e 
realizamos grupos focais com as equipes técnicas visando, dentre outras informações 
produzidas, conhecer quais e como são desenvolvidos trabalhos com grupos e coletivos 
em contextos comunitários. Por meio de tais informações, objetivamos compreender a 
experiência de trabalhos com tais coletivos, focando os avanços e recuos que 
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encontram em suas práticas e, ao mesmo tempo, na potência destes trabalhos naqueles 
contextos. O material obtido nesta investigação está sendo analisado a partir da análise 
de discurso, compreendido como ações situadas socialmente e na qual o texto é ponto 
de partida e de chegada. Estamos construindo as “categorias” ou “unidades” a partir do 
próprio texto discursivo dos sujeitos que participaram da investigação, com foco em 
diferentes aspectos da experiência equipe de assistência social, no que se refere a 
atuação nas políticas sociais, no trabalho com coletivos, analisando a potência das 
objetivações em relação à promoção de sujeitos de direitos, dos processos de 
emancipação e do envolvimento comunitário. O “discurso”, tal como é entendido aqui, 
produz-se como ato, como acontecimento em um contexto específico, surgindo na 
relação dialógica entre posições sociais que se confrontam nos cenários da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Experiência Coletiva. CRAS. Comunidades. 
 
 
 

 9.2   PSICOPOLÍTICA DAS FRONTEIRAS ESTATAIS: ANÁLISE DE 
DISCURSOS DE ATIVISTAS E GESTORES PÚBLICOS SOBRE POLÍTICAS DE 

EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE 
 

Frederico Viana Machado (UFRGS) 
 
 
Resumo 
O presente trabalho apresentará os resultados parciais de uma pesquisa, que tem como 
objetivo investigar a relação entre Movimentos Sociais e Estado, tomando como foco de 
problematização as políticas de educação da cidade de Porto Alegre/RS. Em primeiro 
lugar, interessa-nos compreender como as diferentes demandas educacionais e 
propostas político-pedagógicas forjadas no âmbito dos Movimentos Sociais são 
negociadas no interior do órgãos governamentais. Em segundo lugar, interessa-nos 
investigar quais processos de subjetivação política se dão nos espaços estatais, como 
são elaborados pelos diferentes atores políticos e qual sua relação com os conceitos de 
democracia, cidadania e participação? Para enfrentar estas questões no contexto das 
políticas educacionais, abordaremos o Estado como um espaço no qual ocorrem trocas 
pedagógicas e relações formativas que se dão a partir dos conflitos entre atores e que 
se constituem como pedagogias políticas. Para investigarmos as dinâmicas e os 
discursos estabelecidos entre atores nos espaços estatais, considerando a diversidade 
dos discursos políticos que neles se articulam, uma perspectiva psicopolítica foi 
especialmente relevante. Tal abordagem permitiu abordar o Estado como um espaço 
de interações sociais concretas, considerando não apenas os aspectos estruturais das 
políticas públicas e órgãos governamentais – como orçamentos, conflitos de interesses 
e correlações de força, fluxos institucionais, precariedades dos estabelecimentos, entre 
outros elementos – mas também os aspectos subjetivos presentes no âmbito 
governamental – tais como os sentimentos de pertencimento geradores de identidades 
coletivas, os processos de subjetivação política e a atribuição de significados que 
atravessa a formação de discursos sobre a democracia, a política e, sobretudo, sobre o 
que significa “estar” no Estado. Uma perspectiva psicopolítica, ressalta-se, compreende 
a articulação entre estes âmbitos, não como uma somatória de fenômenos paralelos, 
mas como um processo inseparável, complexo e reflexivo. Neste trabalho 
apresentamos as análises preliminares de entrevistas realizadas no primeiro semestre 
de 2015, com cidadãos engajados em Movimentos Sociais relevantes para a temática 
de estudo, bem como com agentes do estado (Prefeitura de Porto Alegre), envolvidos 
na produção, gestão e operacionalização de políticas educacionais. A partir dessas 
entrevistas, buscamos analisar os pontos de tensão entre essas duas dimensões 
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atuantes na produção das políticas públicas. Para a construção dos dados estão sendo 
realizadas análise de documentos, entrevistas abertas e semiestruturadas, enriquecidas 
com observação de campo no contexto dos Movimentos Sociais, bem como seu 
acompanhamento através de plataformas virtuais. Para o tratamento do material 
empírico, utilizamos o método de Análise Sociológica do Sistema de Discursos. Os 
discursos analisados até o presente momento apontam para a construção de espaços 
de experimentação institucional exteriores às instituições públicas, bem como para 
processos de ruptura e ressignificação política que se dão nas relações cotidianas que 
ocorrem nos espaços governamentais. Embora tratando de concepções e práticas 
políticas muito distintas, identificamos alguns pontos de convergência nas concepções 
de democracia e cidadania entre os atores de diferentes âmbitos de atuação. Estes 
pontos de convergência podem ser importantes para teorizarmos sobre processos de 
transformação social de modo a articularmos práticas institucionais e autonomistas de 
disputa política. 
 
Palavras-chave: Políticas de Educação. Movimentos Sociais. Estado. Subjetivação 
Política. Pedagogias Políticas. 
 
 
 

9.3  PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES GRUPAIS NOS 
SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE 

 
Isabel Fernandes de Oliveira (UFRN) e Maria Valquíria Nogueira do Nascimento 

(UFRN) 
 
 
Resumo 
Recentemente, assiste-se a um crescimento gradativo das Práticas Integrativas e 
Complementares, tanto no âmbito do Sistema Único de Saúde, quanto por outras 
organizações da sociedade civil, com vistas a estimular a corresponsabilidade na busca 
por novas alternativas para o enfrentamento dos problemas de saúde. Nesse contexto, 
o Ministério da Saúde (MS) implantou a Política de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC), através da portaria GM nº 971, em 03 de maio de 2006, 
contemplando as práticas terapêuticas como Homeopatia, Fitoterapia, Acupuntura, 
Medicina Antroposófica, Termalismo/Crenoterapia, Práticas Corporais/Atividade Física, 
Técnicas em Medicina Tradicional Chinesa. Embora as Práticas Integrativas e 
Complementares Grupais não sejam instituídas pela Política Nacional, nota-se cada vez 
mais a expressão de práticas dessa natureza nos serviços de saúde da atenção básica, 
em razão das demandas locais e das próprias reivindicações da população. O presente 
trabalho objetiva apresentar uma análise das Práticas Integrativas e Complementares 
Grupais, no estado do RN, e as possíveis mudanças em termos de reorientação de 
outras racionalidades em saúde. Para tanto, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com profissionais de saúde que atuavam em PICs grupais. Dos 
equipamentos de saúde da atenção básica contactados nas 07 microrregiões do estado, 
50 (cinquenta) desenvolvem alguma prática de natureza coletiva. Desse modo, 
identificou-se 16 modalidades de PICs grupais, a saber: meditação, ioga, tai chi chuan, 
grupos de caminhada, liangun, ginástica nas academias da saúde, danças circulares, 
dança de salão, biodança, zumba, tenda do conto, terapia comunitária, grupos de 
produção de artesanato, teatro popular em saúde, grupo de prosa com mulheres, teatro 
do oprimido, rodas de conversa e grupos operativos. Quanto aos trabalhadores em 
saúde que executam Práticas Integrativas e Complementares Grupais, destacam-se 67 
(sessenta e sete) profissionais, das seguintes categorias, pela ordem de recorrência: 
agente comunitário de saúde, enfermagem, educador físico, médico, psicólogo, 
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nutricionista, dentista, auxiliar de enfermagem, farmacêutico, fisioterapeuta e 
fonoaudiólogo. Dentre as principais demandas atendidas pelas PICs Grupais, 
encontram-se os transtornos mentais graves e leves, sofrimento difuso, usuários com 
doenças crônicas e a medicalização como única alternativa nos serviços de saúde. Nos 
tempos em que os profissionais de saúde são convocados a reorientar as suas ações e 
articular diferentes concepções sobre o processo saúde-doença, as Práticas 
Integrativas e Complementares Grupais apresentam-se como ferramentas que podem 
propiciar a recomposição da integralidade em saúde, por meio da qual as pessoas e 
grupos sociais protagonizam um maior controle sobre suas vidas. Nessa direção, tais 
práticas afiguram-se como um dispositivo para tencionar as relações de poder vigentes 
na sociedade, em especial no campo da saúde pública, abrindo a possibilidade de 
problematização acerca da garantia da integralidade, numa perspectiva dialógica, 
emancipadora, participativa e criativa, que articula saberes, práticas, vivências e 
espaços de saúde.  
 
Palavras-chave: Práticas Integrativas e Complementares. Práticas grupais. Atenção 
Básica em Saúde. 
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10.  IMPACTOS DA POBREZA NO DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE 
COMUNITÁRIA: AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL DE COMUNIDADES 

RURAUS NAS REGIÕES NORDESTE, NORTE E SUL 

Verônica Morais Ximenes (UFC) 

Resumo 
O Núcleo de Psicologia Comunitária (NUCOM), cadastrado como programa na Pró-
reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará, desenvolve atividades de 
ensino, pesquisa e extensão desde 1992. Tem um grupo de pesquisa cadastrado no 
CNPq denominado NUCOM: Identidade, Comunidade e Sustentabilidade. Diante do 
contexto das comunidades urbanas e rurais pobres, a discussão sobre pobreza passou 
a ser um tema de práticas e de pesquisas do NUCOM. O problema de pesquisa está na 
naturalização em que a pobreza se faz presente na realidade do Brasil, especificamente 
nas zonas rurais. A mesa tem como objetivo geral apresentar alguns resultados 
preliminares na pesquisa que teve como objetivo geral comparar as implicações 
psicossociais (sentimentos, pensamentos e ações) da pobreza na vida de 
moradores/moradoras das comunidades rurais das regiões Nordeste, Norte e Sul. O 
Brasil tem 16,2 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza (IBGE, 2011). A pesquisa 
tem como ênfase as localidades rurais dessas regiões (Pentecoste – Ceará, Humaitá- 
Amazonas e Cascavel – Paraná) e, portanto, mostra-se fundamental ter uma percepção 
ampliada sobre essas ruralidades, uma vez que, geralmente, o contexto rural é visto de 
forma estereotipada, com características pré-determinadas, como: a baixa densidade 
demográfica, com paisagens naturais, comunidades relativamente seguras e outras. 
Com a inserção das outras regiões do Norte e do Sul, essa ruralidade amplia-se, 
considerando as inúmeras possibilidades do rural, com outros tipos de vegetação, clima, 
população e modos de vida. O rural, a partir da Psicologia Comunitária, é visto como 
um contexto onde há um modo de vida desenvolvido, um patrimônio histórico-cultural, 
uma constituição de relações, hábitos, sentimento de comunidade, observando as 
formas de inter-relação pessoal com esse contexto. A pobreza se insere nessa 
discussão a partir da percepção de contexto rural e de dados históricos que demonstram 
a dificuldade de adquirir emprego, a ausência das políticas públicas de saúde e 
assistência social, as relações de dependência, entre donos de grandes propriedades e 
pequenos agricultores, devido à concentração fundiária, sempre tendo a seca como 
principal fator de agravamento da pobreza. A contextualização do rural para a pesquisa 
propiciou questionamentos sobre como se dá a pobreza nas diferentes regiões e quais 
são seus impactos para a população rural. O primeiro trabalho tem como objetivo 
apresentar o processo desenvolvido pela pesquisa na região Nordeste, mais 
especificamente no município de Pentecoste no Ceará. O segundo trabalho apresenta 
o processo de pesquisa desenvolvido no Amazonas em Humaitá, realizado pela parceria 
entre Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM).  O terceiro trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do 
processo de investigação de uma pesquisa interinstitucional entre a Universidade 
Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Paranaense (UNIPAR) e suas contribuições 
para a formação de acadêmicos de um curso noturno de graduação em Psicologia na 
cidade de Cascavel (Paraná).  Acreditamos que essas experiências contribuem com o 
desenvolvimento de discussões sobre a temática pobreza e comunidades rurais 
brasileiras, que são tão pertinentes a Psicologia Política tendo em vista que ambas 
partem da realidade social para compreensão dos processos psicossociais. 

Palavras-Chave: Comunidade Rural. Pobreza. Psicologia 
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10.1 PESQUISAR AS IMPLICAÇÕES PSICOSSOCIAIS DA POBREZA NOS 
SERTÃO DO CEARÁ 

Verônica Morais Ximenes (UFC) e Thaís Dias de Araújo (UFC) 

 

Resumo 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o processo desenvolvido pela pesquisa 
na região Nordeste, mais especificamente no município de Pentecoste no Ceará. 
Segundo dados do Cadastro Único do Governo Federal no ano de 2015 (BRASIL, 2015), 
pode-se identificar o número de 28.527 pessoas cadastradas com uma renda familiar 
de até meio salário mínimo per capita em Pentecoste. Desse total, estipula-se que 
39,56% desses indivíduos estão na zona rural de acordo com a porcentagem do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), ou seja, há cerca de 11.285 pessoas 
em situação de vulnerabilidade social na zona rural de Pentecoste. A escolha por essa 
comunidade rural está relacionada com mais de 10 anos de trabalhos de extensão 
universitária desenvolvidos pelo NUCOM e também devido ao desenvolvimento de uma 
pesquisa sobre as implicações psicossociais da pobreza na comunidade de Canafístula 
no município vizinho de Apuiarés. As atividades realizadas para construção de dados 
da pesquisa em Pentecoste consistiram na aplicação questionários de Pobreza 
Multidimensional em diferentes comunidades do município, bem como a realização 
grupos focais. A princípio foram realizados treinamentos para a aplicação dos 
questionários com pesquisadores participantes do grupo de pesquisa (alunos da 
graduação e pós-graduação em Psicologia da UFC) e voluntários (alunos de graduação 
em psicologia da UFC e da FANOR - Faculdade Nordeste). Foram aplicados o total de 
397 questionários com os moradores de 13 comunidades do município, sendo 376 
questionários válidos para a amostra, e foram realizados 4 grupos focais com moradores 
das comunidades Boa Vista, Ombreira, Muquém e Providência. A amostra foi composta 
por 262 (69,7%) mulheres e 113 homens (30,1%), com idades entre 18 e 101 anos 
(M=44,24; DP=16,86). Alguns dados preliminares relacionados as categorias de 
análises são: Sentimento de Comunidade teve média de 2,79,  Fatalismo foi de 2,12, 
Resiliência foi 2,52. Todas essas categorias tinham valores que variavam de 0 a 4, então 
os resultados encontram-se com valores moderados, nem alto e nem baixo. A média de 
Bem Estar Pessoal foi de 7,79, o que pode ser avaliado como satisfatório, já que era 
medido em uma escala 0 a 10. As análises de consistência interna realizadas por meio 
do Coeficiente Alfa de Cronbach indicaram bons valores de fidedignidade das escalas.  

Palavras-Chave: Pobreza. Psicologia. Sertão. 
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10.2  PESQUISA SOBRE POBREZA NA AMAZÔNIA: UMA PARCERIA EXITOSA 

Verônica Morais Ximenes (UFC), Bárbara Barbosa Nepomuceno (UFC), Suely 
Aparecida do Nascimento Mascarenhas (UFAM) e Heron Salazar Costa (UFAM) 

Resumo 
O referido trabalho tem por objetivo apresentar o processo de pesquisa desenvolvido no 
Amazonas, realizado pela parceria entre Universidade Federal do Ceará (UFC) e 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) – Campus Humaitá. O estudo ocorreu em 
Humaitá, município localizado na mesorregião Sul do Estado, banhado pelo Rio 
Madeira, com 51302 habitantes, com incidência de pobreza de 55,91% entre a 
população e IDH de 0,605. Durante a etapa de construção de dados foram privilegiados 
processos participativos, desenvolvidos a partir da interação entre UFC/UFAM, regiões 
Norte/Nordeste, pesquisador/comunidade, graduação/pós-graduação, 
alunos/professores/técnicos/moradores. Na ocasião foram desenvolvidas as seguintes 
atividades: articulação e inserção nas comunidades locais da pesquisa, aplicação dos 
questionários de Pobreza Multidimensional e realização de grupos focais. Para tanto, 
primeiramente, foi realizado um treinamento com os pesquisadores locais (estudantes 
de graduação e pós-graduação em pedagogia, engenharia ambiental e agronomia, 
professores e técnicos da UFAM) e reuniões de definição dos locais de pesquisa. No 
total foram aplicados 386 questionários, com moradores de 18 comunidades, e 
realizados 5 grupos focais com: estudantes do Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
Grupo de Idoso do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Grupos de 
Idosos da Diocese, mulheres do Grupo Mulheres Artesãs e estudantes do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). Ao final do processo 
de construção dos dados, foi realizada uma reunião avaliativa. A amostra apresentou 
as seguintes características: 64,4% mulheres, 35,6% homens, a idade variou entre 18 
e 92 anos, dos quais 59,5% têm até 35 anos, 73,7% cor parda/morena, 49% beneficiária 
do Programa Bolsa Família, 49,6% estudou até o fundamental completo, 79,8% se 
considera nem rico nem pobre, 42,2% recebe tem renda pessoal de até 1/2 salário 
mínimo. Como resultados do processo de pesquisa se destacam: a criação de espaços 
que favorecem à formação ético-política dos pesquisadores, possibilitando aos 
estudantes e professores uma ampliação dos conhecimentos sobre as problemáticas 
vividas pelas comunidades locais e da realidade da pobreza; maior apropriação das 
especificidades da pobreza na região norte; uma maior qualificação da equipe sobre 
instrumentais de coleta de dados; integração e fortalecimento dos cursos de graduação 
e programas de pós-graduação das universidades envolvidas; integração entre os 
cursos de graduação pedagogia, engenharia ambiental e agronomia, assim como entre 
professores e corpo técnico da UFAM. No que se refere à pobreza, pode-se perceber 
que nas regiões norte e nordeste apresentam semelhanças tais como: a forte presença 
do desemprego, a alta concentração de renda, a presença de experiências de vergonha 
e humilhação, a presença da rede de apoio social, problemáticas político-ambientais 
muito presentes (seca no nordeste e inundações no norte), o constate relato do 
Programa Bolsa Família como fonte de renda, assim como de fragilidades das políticas 
sociais. Pode-se concluir que o processo de pesquisa apresenta-se como um potente 
espaço provocador de mudanças nos atores sociais envolvidos, capaz de diminuir a 
distância, ainda presente, entre universidades e comunidades rurais. Possibilitando, 
assim, o desenvolvimento de ações coerentes e implicadas com as realidades locais e 
nacionais.  

Palavras-Chave: Pobreza. Pesquisa. Comunidade Rural. 
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10.3  IMPACTOS DA POBREZA NO DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE 
COMUNITÁRIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA 

ENTRE UNIVERSIDADES 

Clarice Regina Catelan Ferreira (UNIPAR) e Elívia Camurça Cidade (UFC) 

Resumo 
O presente resumo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do processo de 
investigação de uma pesquisa interinstitucional e suas contribuições para a formação 
de acadêmicos de um curso noturno de graduação em Psicologia. A investigação é fruto 
da parceria estabelecida entre três universidades brasileiras das regiões Nordeste 
(Universidade Federal do Ceará - UFC), Norte (Universidade Federal do Amazonas - 
UFAM) e Sul (Universidade Paranaense - UNIPAR).  Alicerçada na concepção da 
pobreza como sendo um fenômeno multidimensional (Sen, 2000), o intuito da 
investigação é comparar os impactos psicossociais da Pobreza para desenvolvimento 
da saúde comunitária de moradores das zonas rurais das regiões investigadas. No sul 
do país, o locus da pesquisa foi a cidade de Cascavel, situada na região Oeste do estado 
do Paraná com população de aproximadamente 312 mil habitantes, sendo o quinto 
município mais populoso do estado. Sua principal atividade econômica é o agronegócio. 
Cascavel possui aproximadamente 7.340 famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família (8,17 % da população do município). O rendimento nominal mediano mensal 
per capita dos domicílios particulares permanentes da zona rural é R$ 510,00. Em 
Cascavel, é possível descrever o processo de investigação em três aspectos: realização 
do campo de pesquisa, contribuições para a formação discente e fortalecimento da 
parceria interinstitucional. A primeira etapa envolveu o levantamento de dados da região 
com ênfase nos modos de vida das comunidades rurais locais, informações estas 
necessárias para a adequação do instrumental utilizado às especificidades da região, 
onde contamos com a participação 06 alunos em Programa de Iniciação Científica (PIC). 
A etapa de coleta de dados se deu por meio de capacitação preliminar e mutirão para a 
aplicação de questionários em 04 comunidades rurais, contando com a participação de 
33 alunos voluntários. A aplicação dos grupos focais foi desenvolvida pelos alunos do 
PIC. Foram aplicados 359 questionários e facilitados 05 grupos focais.  A análise 
preliminar dos dados quantitativos permitiu identificar que, da amostra total, 22,8% 
(N=82) eram do sexo masculino e 77,2% (N=277) do sexo feminino. A idade média dos 
participantes foi 47 anos. Quanto ao recebimento de transferência de renda, 80,5% 
(N=276) afirmam não receber Bolsa Família. Dentre os participantes, 42 afirmaram não 
possuir filhos, 146 possuem 1 ou 2 filhos, 88 possuem 3 ou 4 filhos e 42 possuem 5 ou 
6 filhos. Destaca-se que apenas 12 possuem entre 10 e 15 filhos.  A renda pessoal 
média foi R$ 818,00 e a renda familiar R$ 1674,00. A parceria entre as universidades 
viabilizou a troca de experiência e um maior alcance na coleta de dados – tanto pelos 
referencias teóricos abarcados, quanto pela complexidade metodológica. A pesquisa 
apresentou contribuições para a formação discente, pois cerca de 12% do total geral de 
alunos do curso, que funciona em turno noturno) participaram na aplicação dos 
questionários. No processo de avaliação da participação na pesquisa, foram recorrentes 
os relatos que apontavam o despertar dos alunos para os processos subjetivos 
presentes em contextos de pobreza e uma maior sensibilização quanto à necessidade 
de uma atuação em psicologia coerente com as especificidades locais.  

Palavras-Chave: Pobreza. Psicologia. Contexto Rural. 
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11.  EDUCAÇÃO INTEGRAL E TERRITÓRIO: FRUTOS DA FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL POR UMA CIDADE EDUCADORA 

Camila Carneiro Rocha (UFC), Francisca Danielle Barbosa Freire (Seduca) e Vanessa 
Louise Batista (SEFAC) 

Resumo 
A mesa redonda “Educação Integral e Território: frutos da Formação em Educação 
Patrimonial por uma cidade educadora” visa apresentar os desdobramentos desta 
formação em três aspectos: conceitual, institucional e comunitário. Promovida pelo 
Programa “Duas Fendas: Patrimônio, Cultura e Consciência Biocêntrica” (PROEXT– 
MEC/SESU – 2013) a partir das atividades de extensão do Laboratório de Estudos sobre 
a Consciência (LESC-Psi/UFC) no município de Aracati/CE durante os anos de 2013 e 
2014, a Formação Permanente em Educação Patrimonial: por uma cidade educadora 
foi um processo acolhedor dos sonhos sobre uma nova política de educação para o 
município e criador de perspectivas de mudança para professores e coordenadores 
pedagógicos em 25 escolas da cidade. Visando o restabelecimento da vida pública com 
parâmetros reflexivos, poéticos e sustentáveis, a proposta da formação identificou nas 
premissas da Educação Integral a base para a reformulação do modelo educacional e 
a semente para o florescer de uma Cidade Educadora. Dois anos depois deste processo 
evidenciamos três dos diversos caminhos trilhados desde então. Conceitualmente 
aprofundamos a intrínseca relação entre Educação Integral e Cidade Educadora, 
reafirmando a pluralidade e a diversidade cultural em um trabalho educacional dialógico, 
libertador, complexo e integral que compreende a escola não como o único, mas, como 
um dos espaços educativos da rede educadora de uma comunidade, desobrigando a 
educação de ser necessariamente e unicamente igual à escolarização. No âmbito 
institucional pudemos presenciar a mudança na gestão do Programa Mais Educação e 
Mais Cultura nas Escolas na gestão do município, tornando-se mais dialógico em sua 
potência articuladora dos demais programas e projetos das políticas públicas sediados 
nas escolas e o seu público envolvido: professores, estudantes, família, agentes 
culturais e comunidade; trançando uma proposta territorializada, voltada para o 
reconhecimento da história de cada lugar como patrimônio de seu povo. E, como 
desdobramento das atividades de extensão do LESC-Psi o desenvolvimento do 
Programa “Cidade Educadora: por uma educação patrimonial libertadora” 
(PROEXT/MEC-SESU – 2015/2016) na Comunidade Quilombola do Córrego de 
Ubaranas, Aracati. Este programa, em parceira com a Associação de Agricultores e 
Agricultoras Remanescentes de Quilombo do Córrego de Ubaranas vem se 
consolidando com práticas de mobilização e organização comunitária na identificação e 
valorização dos modos de viver, das histórias da comunidade e de seus registros 
materiais para o reconhecimento do pertencimento étnico-cultural a partir do 
desenvolvimento de processos em educação patrimonial. Pautados pelas bases teórico-
metodológicas e, principalmente, pela postura ética comprometida da Psicologia 
Comunitária e da Educação Popular trabalhamos com a perspectiva de valorização da 
cultura enquanto processo amplo de cultivo de saberes e fazeres humanos e do território 
enquanto patrimônio cultural em movimento. Vemos neste diálogo a oportunidade de 
contribuir com a ampliação da compreensão sobre a responsabilidade compartilhada 
por toda a sociedade pela educação, dentro e fora dos espaços escolares, levando à 
construção de uma cidade educadora. 

Palavras-chave: Educação Integral. Cidade Educadora. Mais Educação. Comunidade 
Quilombola. 
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11.1 A CIDADE EDUCADORA É UMA PROPOSTA POLÍTICA DE CONSTRUÇÃO 
PARTICIPATIVA DOS TERRITÓRIOS EDUCATIVOS 

Vanessa Louise Batista (SEFAC) 

 

Resumo 
Essa reflexão pretende apontar caminhos para o entendimento acerca da cidade como 
um objeto de conhecimento de natureza fluida e em constante movimento de construção 
poética de um futuro comum. As políticas públicas e sociais, na última década, têm se 
mostrado indutoras de um novo entendimento acerca das relações e vínculos 
interpessoais e subjetivos, de modo que encampa a necessidade da compreensão mais 
aprofundada e engajada sobre o território. Para Milton Santos (2000) “O território não é 
apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas. O 
território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O território 
usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que 
nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida”. E nessa condição os processos culturais 
e educativos precisam alcançar tais tramas interativas e apontar caminhos para uma 
cidade que educa seus cidadãos enquanto estes assumem sua condição de educadores 
rumo a um novo parâmetro de vínculo com o território de vida. Esse processo se dá 
participativa e criativamente, por um processo de reconhecimento dos valores culturais 
emergentes nos espaços de convívio e nos lugares onde evidenciam-se as identidades 
coletivas e individuais dos cidadãos. Vale ressaltar que os fazeres políticos são aqueles 
em que se constroem a intersubjetividade em dinâmicas coletivas e promotoras de afeto 
e vínculo. A cidade educadora é, portanto, um lugar de inventividade e criação, seja das 
relações intergeracionais, interterritoriais seja das intersubjetivas. Em momento de 
construção de novas utopias, há que se considerar um processo educativo de 
abrangência cultural, cujas relações se configurem a partir de um espírito comunitário e 
aprendiz. A cidade é um objeto complexo que pode ser conhecido através de um método 
transdisciplinar como forma de abarcar o movimento que ela promove, enquanto objeto 
vivo. Tal método não pode prescindir de inventar a cidade; e para isso precisa ser, 
necessariamente, participativo a fim de transmutar modelos enquanto se aprende a 
ocupar e usar o território. Sendo assim, é importante focar na transposição de 
paradigmas, na busca pela construção ética de um viver urbanidade. O conhecimento, 
nesse sentido, enfoca o movimento de tornar-se um vir a ser que nas palavras de 
Lefebvre (1999) é a legítima "sociedade urbana" – construída coletivamente em um 
envolvimento político, diverso, dialógico e democrático. 

Palavras-chave: Urbanidade. Política Pública. Cidade Educadora. Territórios 
Educativos. 
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11.2  UMA PROPOSTA PARA TRABALHAR EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NAS 
ESCOLAS - PROJETO VIVENCIANDO NOSSAS RAÍZES 

Francisca Danielle Barbosa Freire (Seduca) 

Resumo 
Nos anos de 2013 e 2014 os educadores do município de Aracati participaram da 
Formação Permanente em Educação Patrimonial: por uma cidade educadora ofertada 
pelo Laboratório de Estudos Sobre a Consciência (LESC-Psi) da Universidade Federal 
do Ceará através do Programa “Duas Fendas: Patrimônio, Cultura e Consciência 
Biocêntrica” (PROEXT– MEC/SESU – 2013). O curso proporcionou um novo leque 
educacional para a construção de uma educação integral, valorizando o humano e o 
potencial da cidade. Nossos educadores sentiram-se mais motivados, afinal durante 
todo o processo de formação foi visto a importância de trabalhar o território, a cultura, 
os modos de fazer, as celebrações e os saberes de cada espaço da cidade. 
Observamos quão importante eram todas as comunidades do município na sua 
diversidade e singularidade, valorizamos a identidade cada indivíduo e de todos 
enquanto comunidade. Nesse processo nos sentimos responsáveis por nossa cidade e 
percebemos que participação social deveria ser conjunta para a transformação efetiva. 
No ano de 2014 fui convidada pela atual gestão para a coordenação do Programa Mais 
Educação. Ao ter contato com o programa percebi que a melhor forma de trabalhar seria 
articulando todas as comunidades locais. Construímos em conjunto com as 
comunidades diversos projetos na proposta da Educação Patrimonial Libertadora, entre 
eles, o projeto “Vivenciando nossas raízes”.  Que teve por objetivo a valorização da 
identidade das crianças do município a partir do conhecimento da história de sua 
comunidade de forma consciente e participativa. Cada escola fez com suas crianças um 
inventário de sua comunidade com base nas categorias de bens culturais propostas no 
Inventário de Educação Patrimonial do Mais Educação – celebrações, saberes, formas 
de expressão, lugares e objetos. No decorrer da pesquisa surgiram muitos 
questionamentos que puderam ser relatados e documentados pelos alunos e monitores 
do Programa Mais Educação. Destes questionamentos das crianças surgiram também 
muitas descobertas que se transformaram em textos, músicas, peças teatrais, mapas 
com o registro de diversos pontos importantes do lugar em que vivem. O interessante é 
que em cada formação os educadores responsáveis pelo projeto ajudavam em sua 
construção, fazendo da elaboração um processo de diálogo entre o que vivenciavam 
com as crianças em cada território e o que os colegas compartilhavam de suas 
vivencias, todos propondo juntos o próximo passo. Em algumas oficinas, trabalhamos a 
identidade do nome, a história da família, o significado do nome da escola e depois a 
história da comunidade, passando sempre do individual para o coletivo e deste para o 
individual, onde puderam perceber as diversas dimensões da identidade. Com o 
andamento do projeto e a riqueza das criações que estavam surgindo planejamos fazer 
uma socialização do que estava sendo construído em cada escola e, para isso dividimos 
a cidade em territórios de acordo com as comunidades mais próximas. Cada escola teve 
a oportunidade de contar a história de sua comunidade para as outras através 
exposições, apresentações culturais e filmes feitos pelas crianças. E no dia da cultura 
todas as escolas participantes do projeto puderam compartilhar suas produções e 
experiências em um Encontro Cultural na Biblioteca Municipal.  

Palavras-chave: Educação Patrimonial. Raízes Culturais. Identidade. Mais Educação. 
Escola Pública. 
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12.  EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO EM 
SAÚDE E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA UMA PSICOLOGIA POLÍTICA 

Ana Kalliny de Sousa Severo (UFPI) 

Resumo 
 As transformações propostas a partir da construção do Sistema Único de Saúde 
abordam principalmente uma nova concepção de saúde como determinada pelas 
condições concretas de existência da população. Com isso, há necessidade de 
transformações consistentes no que se refere à formação e as práticas profissionais dos 
trabalhadores da saúde para que estas sejam mais comprometidas com o SUS. Para 
tanto, nos anos 2000, estratégias governamentais foram fortalecidas/criadas no sentido 
de produzir mudanças na formação e educação em saúde, sinalizando para a intrínseca 
e necessária relação na formação em saúde nos âmbitos do Ensino, Gestão, 
Assistência, Controle Social, deflagrando mudanças nos projetos político-pedagógico 
na formação dos profissionais de saúde para o SUS. A inserção da psicologia no âmbito 
das políticas de saúde historicamente revela uma despolitização da prática profissional, 
com a produção de respostas inadequadas às necessidades de saúde dos usuários, 
gerando a psicologização de problemas sociais. Para mudar tal quadro, apostamos na 
reorientação da relação ensino-serviço, da formação do graduando em psicologia, e na 
educação permanente e construção de redes para os trabalhadores das políticas de 
saúde. A mesa redonda pretende contribuir para o debate sobre os dispositivos de 
Educação Permanente e as suas contribuições para uma formação em psicologia 
comprometida politicamente com as necessidades de saúde da população brasileira, 
analisando as experiências do Rio de Janeiro e Piauí.  As estratégias metodológicas 
utilizadas foram encontros e práticas profissionais desenvolvidos junto aos serviços de 
saúde e da rede intersetorial, bem como usuários e/ou potenciais usuários dos serviços 
e de organizações comunitárias nos municípios de Volta Redonda e Resende (Rio de 
Janeiro) e Parnaíba (Piauí). A formação em serviço através do estágio e a construção 
de uma rede junto aos trabalhadores proporcionam espaços contínuos de análise de 
implicação e de novas possibilidades de construção do conhecimento, com processos 
de aprendizagem intrínsecos às relações que acontecem no mundo do trabalho, o que 
é importante para a sustentação de uma política pública em saúde comprometida com 
a defesa da vida. Quanto ao exercício profissional do psicólogo como ativador de 
processos de Educação Permanente, ele pode servir como ativador deste processo 
vivo, desencadeando, estimulando e articulando processos de educação por meio de 
reflexões nas, com e entre as equipes, ativando e aquecendo a rede com o 
redirecionando das ações, reorganização da rede, com alcance intersetorial. Apontamos 
a potência da Educação Permanente na formação e prática profissional dos psicólogos, 
propiciando novas formas de aprender e exercer a profissão, produzindo profissionais 
mais comprometidos com a realidade brasileira. 

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde. Formação em Psicologia. Saúde 
Coletiva. Integração Ensino-serviço. 

 

 

 



90 
 

90 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

12.1  O ENSINO DA CLÍNICA AMPLIADA NA GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA: 
REINVENTANDO MODOS DE APRENDER E ENSINAR COM A ANÁLISE 

INSTITUCIONAL E A EDUCAÇÃO PERMANENTE 

Ana Kalliny de Sousa Severo (UFPI) 

 

Resumo 
As mudanças nos processos de subjetivação contemporâneos demandam novas 
formas de fazer clínica comprometidas politicamente com grupos considerados mais 
vulneráveis. No entanto, no contexto de formação da clínica em psicologia, alguns 
desafios emergem nesse processo tais como a produção de estratégias de ensino que 
fortaleçam a clínica ampliada. A clínica ampliada é entendida para além da simples 
ampliação dos espaços dos lugares em que se desenvolvem as intervenções, exigindo 
novas formas de saber-fazer, da compreensão das demandas e das possibilidades de 
intervenções e de produção de conhecimento. Desenvolvimento: Para tanto, foram 
experimentadas mudanças na formação profissional no sentido de co-produção de 
corpos sensíveis às novas demandas que propiciem um olhar profissional mais 
ampliado. A aposta aqui foi na Educação Permanente, trabalhando com as experiências 
dos discentes a partir de analisadores que emergiam do encontro formação-
experimentação dos movimentos urbanos. A análise institucional foi usada como 
ferramenta teórico-metodológica, no sentido de analisar as implicações dos discentes 
nos encontros com a cidade de Parnaiba-PI, e como estes poderiam identificar os 
movimentos instituintes nos dispositivos clínicos. Trabalhamos em sete pequenos 
grupos, durante um semestre, com visitas e entrevistas semiestruturadas, e uso de 
diários de pesquisa. Discutir diferentes modos de ensinar-aprender a clínica ampliada 
no curso de graduação em psicologia na UFPI (Parnaíba-PI) utilizando-se dos princípios 
da educação permanente em saúde e da análise institucional. A partir das experiências 
na cidade e da análise de implicações, os grupos escolheram debruçar-se sobre os 
encontros com a população de rua, pessoas com transtornos mentais e que sofrem de 
dependência química, pessoas em situação de desemprego, grupos quilombolas, 
grafiteiros e eles próprios como graduandos em psicologia. As análises das implicações 
possibilitaram, no processo de ensino-aprendizagem das experiências clínicas, 
desconstruir a relação sujeito-objeto, fazendo ver as imbricadas relações entre os 
sujeitos de intervenção, através da identificação dos atravessamentos e 
transversalidades culturais (fortalecimento da Dança do Boi como identificador da 
cultura afrodescendente), subjetivos (identificação de violências institucionais e busca 
de relações mais democráticas no processo formativo através da auto-análise nos 
trabalhos com subgrupos e com o desenvolvimento do teatro do oprimido’),histórico 
(relações clínicas e história dos grupos sociais), entre outros. Além disso, foi possível 
experimentar novas ferramentas clínicas, ampliando as possibilidades de intervenção 
conforme as demandas identificadas, indo além do escuta clínica que estava instituída 
na formação. Apontamos a potência da Análise Institucional no ensino, que atrelada à 
Educação Permanente, propicia aos grupos a auto-análise e autogestão, faz ver as 
relações entre os sujeitos de intervenção, singularizando o processo formativo, 
produzindo profissionais mais comprometidos com a realidade circundante. 

Palavras-chave: Formação em Psicologia. Clínica Ampliada. Análise Institucional. 
Educação Permanente em Saúde.  
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12.2  FORMAÇÃO ÉTICA, ESTÉTICA E POLÍTICA EM PSICOLOGIA NO CAMPO 
DA SAÚDE COLETIVA: DISPARANDO MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM SAÚDE 

Flávia Helena M. de A. Freire (UFF) 

 

Resumo 
O presente trabalho parte da experiência da formação em psicologia no campo da saúde 
coletiva, a partir da vivência no estágio profissionalizante do curso de graduação em 
psicologia da Universidade Federal Fluminense do município de Volta Redonda-RJ, 
integrando-se com o desenvolvimento de pesquisa realizada no Serviço de Atenção 
Domiciliar do SUS deste município, que envolve uma Rede de Avaliação Compartilhada 
em Saúde (RAC). A integração entre ensino-serviço aposta em um diálogo com a 
formação e educação permanente em saúde, que parte da necessidade de reflexão 
sobre as relações entre o campo da educação e do trabalho em saúde. O Quadrilátero 
da Formação em Saúde (Ensino, Gestão, Assistência, Controle Social) investe em um 
projeto político-pedagógico na formação dos profissionais de saúde para o SUS. 
OBJETIVO: O trabalho aqui apresentado tem por objetivo analisar a experiência do 
ensino na formação em psicologia, como uma dimensão ética, estética e política, além 
de promover processos de Educação Permanente, a partir do cruzamento com a 
pesquisa, que produz interferência no cotidiano dos serviços de saúde, em um ato de 
reflexão e co-produção de agires micropolíticos do trabalho e cuidado em saúde. 
METODOLOGIA: A metodologia utilizada partiu da realização do Projeto de Estágio 
Singular (PES) construído com os alunos-estagiários, em uma aposta na formação em 
psicologia disparada pela produção desejante. Por outro lado, abertura da pesquisa da 
RAC, deu-se a partir da inserção de alunos-estagiários no campo da atenção domiciliar. 
Nessa sequência, a escolha metodológica de entrada no campo de pesquisa se 
desenhou a partir do encontro em reunião com gestor municipal, seguindo-se aos 
encontros coletivos com trabalhadores, tanto na participação em reuniões de equipe, 
quanto no acompanhamento às visitas no domicilio dos usuários. 
RESULTADOS/CONCLUSÕES: No percurso da formação em psicologia e educação 
permanente com trabalhadores do SAD, foi experimentado o dispositivo “Tenda do 
Conto”, no acompanhamento do cuidado com uma usuária em fase terminal da vida.  A 
tenda do conto proporciona espaço de encontro através de narrativas, a partir de objetos 
simbólicos e materializados em contações de histórias. A sensação de impotência frente 
à doença mobilizou os trabalhadores e alunos, frente ao acompanhamento nos últimos 
de vida da usuária. A produção do encontro entre trabalhadores do SAD, alunos, 
cuidadores no domicílio, vizinhos e amigos da usuária, por meio da estética da tenda do 
conto, na versão “cama do conto”, produziu uma espécie de despedida em vida com a 
proximidade da morte. Afecções, poesias, alegrias, compartilhamentos de histórias 
relacionadas à usuária, apontou para visibilidade na construção de redes vivas no leito 
de morte. A formação em serviço através do estágio e a construção da RAC com 
trabalhadores proporcionam espaços contínuos de análise de implicação e de novas 
possibilidades de invenção no mundo do trabalho e na formação em psicologia. 
Consideramos que os processos de aprendizagem são intrínsecos às relações que 
acontecem no mundo do trabalho, e reconhecemos que a formação em psicologia, no 
campo da saúde coletiva é importante para a sustentação de uma política pública em 
saúde comprometida com a defesa da vida.  

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde. Formação em Psicologia. Saúde 
Coletiva. Integração Ensino-serviço. 
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12.3  ATIVANDO REDE E PRODUZINDO EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
MENTAL: UMA VIA DE MÃO DUPLA 

Maura Lima Bezerra e Silva (UFF) 

 

Resumo 
O Projeto Percursos Formativos na RAPS do Ministério da Saúde, lançado em 2013, 
apoia com subsídio financeiro municípios que desenvolvem projetos de educação 
permanente aos trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Em um de 
seus eixos, ele prevê ações de formação pela troca de experiência entre profissionais 
(intercâmbio entre experiências) e, em outro, a circulação de saberes e experiências 
através da mediação de um ativador de rede (engrenagens da educação permanente). 
O eixo “Engrenagens da Educação Permanente” do Projeto Percursos Formativos da 
RAPS reformula a estratégia da Supervisão Clínico-Institucional na RAPS, visando 
superar alguns desafios identificados nas experiências implantadas no país: a 
sustentabilidade dos projetos após a finalização do financiamento; e o alinhamento das 
ações e diretrizes. A “Engrenagens da Educação Permanente” é compreendida como o 
processo de formação e qualificação das equipes de trabalhadores da RAPS e Redes 
Intersetoriais, visando: a organização das Redes; discussão de Projetos Terapêuticos 
Singulares; construção de propostas inovadoras de atuação dos pontos de atenção; 
articulações com o território; e revisão dos processos de trabalho, considerando as 
dimensões da gestão e da clínica, na perspectiva institucional e intersetorial.  Deste 
modo, busca fortalecer o itinerário do usuário no território e, fomentar e apoiar o 
desenvolvimento e a transferência de tecnologias inovadoras entre serviço-
comunidade-usuário. Fortalecer e qualificar as redes de atenção aos usuários de saúde 
mental, álcool e outras drogas é sua diretriz norteadora. Afinado com essas diretrizes, 
o ativador de rede busca contribuir com a qualificação em serviço dos trabalhadores de 
saúde que atuam nos pontos de atenção da RAPS e Rede Intersetorial. Em Resende-
RJ, a ativação deste processo vivo vem desencadeando, estimulando e articulando 
processos de educação permanente por meio de reflexões nas, com e entre as equipes. 
Através de encontros e reuniões regulares junto às equipes dos pontos de atenção da 
RAPS e de rodas de educação permanente com serviços do território, usuários e 
familiares, emergem sinais de ativação e aquecimento da rede com o redirecionamento 
das ações, reorganização da rede, com alcance intersetorial. Interposta como ativadora 
desta RAPS, venho experimentando com as equipes a construção de estratégias de 
acolhimento, ampliação do acesso nos diversos pontos da rede, especialmente da 
atenção à crise, desde a atenção básica até o intersetor. Por meio de oficinas, o trabalho 
desenvolvido vem estimulando a atenção às situações de crise, com acompanhamento 
co-responsabilizado durante as internações, quando necessárias. Estes sinais que vem 
da rede indicam um potencial intercessor da ferramenta de ativação, como função 
interventiva e como ferramenta de Educação Permanente. 

Palavras-chave: Ativação. Formação. Educação Permanente. Rede. 
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13.  DIREITOS HUMANOS, SAÚDE MENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS: 
PROVOCAÇÕES À PSICOLOGIA NA CONTEMPORANEIDADE 

Alex Reinecke de Alverga (FACISA/UFRN), Aluísio Ferreira de Lima (UFC) e Ana 
Karenina de Melo Arraes Amorim (UFRN) 

 

Resumo 
No Brasil, o debate sobre os Direitos Humanos ganha força dentro do processo de luta 
pela redemocratização. Nesse mesmo contexto, emergem as militâncias na luta por 
cidadania e pela construção das políticas públicas, notadamente a saúde coletiva e a 
saúde mental com os movimentos sanitaristas e de reforma psiquiátrica antimanicomial. 
Com o inequívoco avanço das políticas públicas e, especificamente, da Reforma 
Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial nas últimas duas décadas no Brasil, várias 
conquistas se apresentam enquanto resultante da luta social e da construção de 
políticas de Estado: aprovação de um marco legal nacional, redução progressiva dos 
leitos psiquiátricos, criação de variados serviços substitutivos ao manicômio em rede e 
com caráter territorial para citar alguns pontos exitosos deste processo. Todavia, 
podemos considerar que muito pouco ou quase nada destas transformações se 
voltaram para a realidade das pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, bem 
como para populações específicas, tais como pessoas em vulnerabilidade social e 
sanitária, comunidade quilombolas e indígenas. E apenas muito recentemente, as 
políticas voltaram-se para pessoas em situação de rua e pessoas com problemas 
associados ao uso de álcool e outras drogas. Diante desse cenário, e atravessada pela 
hegemonia psiquiátrica, a Psicologia sempre ocupou um lugar ambíguo e de destaque, 
seja enquanto a criticada ciência positiva adaptativa, legitimadora dos discursos sobre 
a anormalidade, ajustamento e facilitadora de violações de direitos humanos e que 
muitas vezes reforçam os estigmas de periculosidade e incapacidade, seja como a 
desejada teoria e práxis crítica capaz de produzir novas compreensões da loucura e 
questionar o poder psiquiátrico. Quando consideramos mais amplamente o lugar que as 
práticas dos psicólogos no enfrentamento as violações do Estado, destacamos os 
problemas da formação que, historicamente, é esvaziada do compromisso político com 
os Direitos Humanos e com a construção e luta por políticas públicas efetivas, apesar 
da implicação crítica que a categoria revela no âmbito nacional. Nessa mesa, 
pretendemos lançar reflexões e provocações a Psicologia discutindo as contradições e 
o descompasso entre formação, atuação e luta política dos psicólogos no cenário 
nacional frente as realidades de vulnerabilidade vividas por grande parte da população. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Saúde Mental. Políticas Públicas. Psicologia 

13.1   “POR UMA SOCIEDADE SEM MANICÔMIOS” P.S. NÃO ESQUECENDO 
DOS MANICÔMIOS JUDICIÁRIOS. 

Alex Reinecke de Alverga (FACISA/UFRN) 

Resumo 
Com o inequívoco avanço da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial nas últimas 
duas décadas no Brasil, várias conquistas se apresentam enquanto resultante da luta 
social e da construção de políticas de Estado: aprovação de um marco legal nacional, 
redução progressiva dos leitos psiquiátricos, criação de serviços substitutivos ao 
manicômio em rede e com caráter territorial para citar alguns pontos exitosos deste 
processo. Todavia, podemos considerar que muito pouco ou quase nada destas 



94 
 

94 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

transformações se voltaram para a realidade das pessoas com transtorno mental em 
conflito com a lei, especialmente das que cumprem medidas de segurança em 
manicômios judiciários, os chamados Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. 
Contrariando a secular e arraigada visão de mundo produzida pela aliança entre a 
Psiquiatria e a Justiça Criminal em relação à periculosidade do louco, a Organização 
Mundial de Saúde indica que pessoas com transtorno mental em todo o mundo são mais 
propensos a serem vítimas de violência do que os agentes perpetradores da violência, 
todavia, se para a figura do louco em geral recai o estigma de incapacidade, sobre as 
pessoas loucas que cometem algum crime recai cumulativamente e com mais 
intensidade o de estigma de perigosos. No Brasil, segundo o primeiro e único censo das 
pessoas em manicômios judiciários e alas psiquiátricas em presídios do ano de 2011, 
indicam-se as estarrecedoras condições com que na época 3.989 pessoas se 
encontravam, onde 47% destas pessoas não possuíam adequada fundamentação legal 
ou psiquiátrica que justificassem o encarceramento, 21% cumpriam a sanção de medida 
de segurança com tempo superior ao tempo máximo estipulado caso fossem 
sentenciados com uma pena. O viés periculosista têm sido a tônica das práticas em 
Justiça Criminal que se relacionam com o campo da saúde mental, recorrendo aos 
“saberes psi” para justificar o encarceramento e a cronificação das pessoas que 
adentram ao sistema, desconsiderando os avanços legislativos alcançados 
recentemente e as experiências bem sucedidas na reorientação do modelo assistencial 
também para esta população. Noções como incapacidade, tutela, periculosidade serão 
problematizadas à luz de noções extraídas da Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada com equivalência de Emenda 
Constitucional pelo Decreto N° 6.949/2009 e inspirada na Lei 13.146/2015, a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Reforma Psiquiátrica. Saúde Mental. Pessoas em 
Conflito com a Lei. 

 

13.2  CONVOCAÇÕES BIOPOLÍTICAS E PRÁTICAS MANICOMIAIS DA 
PSICOLOGIA NO CAMPO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE MENTAL 

Aluísio Ferreira de Lima (UFC) 

Resumo 
A aprovação da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, conhecida como a Lei da Reforma 
Psiquiátrica, e a subsequente participação de diversos militantes do movimento 
antimanicomial na coordenação das políticas de Saúde Mental brasileira, representaram 
a vitória dos diferentes movimentos que, desde o final dos anos de 1970, lutaram pela 
implantação de novas formas de cuidado que substituíssem as instituições asilares e 
manicomiais, materializadas nos hospitais psiquiátricos espalhados pelo país. Os 
desafios que se apresentaram frente a implementação da reforma estavam claros e 
deveria começar pela política de redução de leitos dos manicômios, seguida da 
construção de alternativas para consolidação de uma rede substitutiva ao modelo 
manicomial, a criação de novas terapêuticas, a garantia da desinstitucionalização 
concretizada por meio da promoção de cidadania e ampliação dos espaços de 
sociabilidade, que concretamente significava o direito à assistência social, direito a 
possibilidades mínimas de sobrevivência, aos direitos humanos, enfim, ao 
reconhecimento da pessoa com sofrimento mental enquanto sujeito de direito. 
Entretanto, nos anos que se seguiram a aprovação da Lei 10.216, o que foi visto como 
um caminho possível para a desinstitucionalização mostrou-se como um novo problema 
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a ser enfrentado, uma vez a racionalidade utilizada na operacionalização da Lei e na 
implantação dos serviços substitutivos reduziu a desinstitucionalização em muitos 
lugares a uma simples desospitalização, que articulada às péssimas condições 
estruturais, contratos precários de trabalho e a falta de formação adequada fez com que 
muitos serviços passassem a reproduzir as criticadas práticas manicomiais, 
funcionando a partir da medicalização da vida. Diante desse cenário, e atravessada pela 
hegemonia psiquiátrica, a Psicologia sempre ocupou um lugar ambíguo e de destaque, 
seja enquanto a criticada ciência positiva adaptativa, legitimadora dos discursos sobre 
a anormalidade, ajustamento e facilitadora de violações de direitos humanos, seja como 
a desejada teoria e práxis crítica capaz de produzir novas compreensões da loucura e 
questionar o poder psiquiátrico. Nessa mesa, que traz como provocação “pensar a 
política na Psicologia em suas demandas atuais”, pretendo discutir os desafios atuais 
encontrados pela Psicologia no campo da Política Pública de Saúde Mental. A 
pertinência dessa discussão parece-me evidente, sobretudo, quando presenciamos a 
Reforma Psiquiátrica antimanicomial brasileira vivendo seu momento agonístico, 
causado pela persistência da racionalidade psiquiátrica, articulada aos interesses do 
capital e as negociações políticas, que não cessa de produzir convocações biopolíticas 
para os psicólogos(as). 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Saúde Mental. Desinstitucionalização. Psicologia. 

 

13.3  DIREITOS HUMANOS, POLÍTICAS PÚBLICAS E PSICOLOGIA: A 
ATENÇÃO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA COMO ANALISADOR 

Ana Karenina de Melo Arraes Amorim (UFRN) 

 

Resumo 
No Brasil, o debate sobre os Direitos Humanos ganha força dentro do processo de luta 
pela redemocratização. Nesse mesmo contexto, emergem as militâncias na luta por 
cidadania e pela construção das políticas públicas, notadamente a saúde coletiva e a 
saúde mental com os movimentos sanitaristas e de reforma psiquiátrica antimanicomial. 
Assim, dentro do processo de lutas por uma sociedade brasileira democrática institui-se 
um campo de tensões com a pauta dos Direitos Humanos que questiona o Estado e as 
violações por ele produzidas e a pauta das Políticas Públicas na qual os movimentos 
sociais buscam ocupar o Estado e fazer garantir os direitos em uma nova constituição. 
Passados mais de trinta anos deste processo, as garantias de políticas públicas de 
qualidade e o avanço das conquistas no campo dos Direitos Humanos estão ameaçadas 
por um movimento conservador que se inicia no parlamento brasileiro e se estende por 
diversos setores da sociedade que fomentam um golpe de Estado com o impedimento 
da presidenta da república sem crime de responsabilidade constituído. Neste cenário, 
urge colocar em pauta os avanços dos movimentos sociais e os problemas na instituição 
das políticas públicas e no modo como o Estado se coloca diante destas. Com base na 
análise institucional e na biopolítica foucaultiana, realizamos uma pesquisa-intervenção 
na qual tomamos como analisador deste cenário a situação da população em situação 
de rua. A partir da realização dessa pesquisa-intervenção, foi possível mapear as 
dificuldades de acesso a saúde, bem como as fragilidades da assistência social, da 
atenção psicossocial e da atenção básica na produção de saúde para esta população. 
Consideramos que quando analisamos o modo como operam as políticas públicas em 
relação a população de rua, é possível afirmar que o Estado reproduz cotidianamente 
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ainda graves violações dos Direitos Humanos, seja através de violências institucionais 
e policiais, seja através das negligências e omissões ao não atuar com base nos 
princípios básicos de sustentação destas políticas, notadamente, a universalidade do 
acesso, a equidade e a qualidade e integralidade da atenção prestada aos cidadãos. 
Como forma de enfrentamento, é preciso dar visibilidade política as problemáticas 
relativas à população em situação de rua, incentivando a organização política, a 
participação social e o enfrentamento das violações em jogo. Quando consideramos o 
lugar que as práticas dos psicólogos podem ter neste enfrentamento, destacamos os 
problemas da formação que, historicamente, é esvaziada do compromisso político com 
os Direitos Humanos e com a construção e luta por políticas públicas efetivas, apesar 
da implicação crítica e protagonismo que a categoria revela no âmbito nacional. 
Questionamos o descompasso entre formação, atuação e luta política dos psicólogos 
no cenário nacional frente as realidades de vulnerabilidade vividas por grande parte da 
população.  

Palavras-chave: Direitos Humanos. Políticas Públicas. População de rua. Psicologia. 
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14.  DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA DE 
DESENCARCERAMENTO POR UMA SOCIEDADE SEM PRISÕES 

Alessandra Kelly Vieira (UEMG), Naiara Cristiane Silva (UNIVERSO), Onair Zorzal 
Correia Junior (UFMG) e Vanessa Andrade de Barros (UFMG) 

 

Resumo 
Esta proposta de mesa propõe reflexões e análises em torno da necessidade do 
desenvolvimento de políticas de desencarceramento visando a construção de uma 
sociedade sem prisões. Partimos de pressupostos ancorados na interface entre a 
Psicossociologia, a Criminologia Crítica e o Abolicionismo Penal. As análises a serem 
apresentadas partem de estudos e pesquisas realizados no sistema prisional feminino, 
mais especificamente no modelo APAC; no sistema socioeducativo, partindo de uma 
pesquisa em uma unidade de internação; e no programa de penas alternativas, a saber, 
a prestação de serviços à comunidade que, em lugar de reduzir o encarceramento, 
como a ideia original propõe, acabou por ampliar a gama de condutas penalmente 
imputáveis. Em todas as investigações que temos realizado em nosso grupo de estudos 
e pesquisas abrangendo o sistema punitivo estatal, temos concluído que não há 
possibilidades de bons resultados em se tentar combater a violência com este modelo 
que representa mais violência institucionalizada. Os discursos de  “reinserção” trazem 
propostas genéricas, abstratas, sem relação com o real da vida extramuros. O 
aprisionamento desumaniza e destrói. Não ignoramos a existência de atitudes humanas 
reprováveis socialmente nem negamos a necessidade de intervenções. Apenas 
sugerimos novas leituras e propostas de políticas e soluções mais inteligentes e criativas 
para a resolução dos problemas, conflitos e contradições sociais, a fim de superar esse 
modelo atual de vingança social institucionalizada através das penas. São dois séculos 
com o mesmo modelo punitivo, centrado na pena de prisão, sem que seus objetivos 
declarados de prevenção e controle das condutas consideradas lesivas para a 
sociedade sejam cumpridos. Antes, estas são aumentadas e multiplicadas. Portanto, 
questionar a atual política de encarceramento em massa é primordial se almejamos 
transformar esta realidade e abrir caminho para novas possibilidades. Enfim, propomos 
a criação de um sistema alternativo ao penal e não a criação de penas alternativas, que 
não têm reduzido o encarceramento, sendo apenas complementares, ou seja, uma 
forma de punir mais as pequenas infrações, compondo a política de “tolerância zero”. O 
tratamento punitivo deve ser visto como último recurso, não como primeiro reflexo. Para 
construir uma sociedade sem prisões podemos começar tirando o Direito Penal de 
algumas esferas da vida, através da descriminalização de determinadas condutas; 
ampliando as ações de redução de danos, utilizando a justiça restaurativa em detrimento 
da retributiva/punitiva, usando a mediação de conflitos, substituindo sanções penais por 
civis e/ou administrativas não estigmatizantes, criando soluções comunitárias, entre 
outros.  
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14.1  A DUPLA PENALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES PRESOS POR TEREM 
SIDO ALICIADOS PARA O TRABALHO NO TRÁFICO DE DROGAS 

Alessandra Kelly Vieira (UEMG), Vanessa Andrade de Barros (UFMG) 

 

Resumo 
A partir de pesquisa desenvolvida sobre o encarceramento de adolescentes, um fato 
nos chamou atenção a respeito da relação entre “tráfico” de drogas e trabalho. A faixa 
etária entre 15 e 17 anos é responsável pelo maior índice de trabalho infantil, segundo 
dados do IBGE. Ao mesmo tempo, de acordo com a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), o “tráfico de drogas” integra a lista das piores formas de trabalho infantil 
junto com a escravidão, a exploração sexual e o recrutamento para lutas armadas. 
Entretanto, o “tráfico” é o único entre estes que, ao invés do adolescente ser alvo das 
medidas protetivas previstas pelo ECA, ele é punido. Os dados disponíveis nos mostram 
que o uso e tráfico de drogas são os principais motivos de encaminhamento de 
adolescentes para cumprimento de medidas socioeducativas, levando-os, portanto, a 
serem tratados como “infratores”, e não como vítimas de exploração no trabalho infantil. 
O Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo 
Horizonte (CIA/BH) recebeu, no período de 2009 a 2011, o total de 10.719 adolescentes 
devido ao uso e tráfico de drogas, o que corresponde a 44% do total de adolescentes 
que passaram por lá neste período. Ora, se o aliciamento de adolescentes para o “tráfico 
de drogas” é considerado por lei como trabalho infantil e ainda dos piores tipos, porque 
eles são punidos pelo Estado ao invés de protegidos? Este quadro nos faz concluir que 
há uma contradição entre as leis de proteção e as leis penais, o que, por sua vez, gera 
uma contradição referente às práticas dos profissionais da rede de atendimento aos 
adolescentes, em que a criminalização tem se apresentado como a saída privilegiada 
para o problema. A penalização destes adolescentes, em lugar de protegê-los, 
retroalimenta o ciclo de violação de direitos ao qual estão submetidos. Assim concluímos 
que, se a descriminalização das substâncias tornadas ilícitas é urgente para contrair o 
poder punitivo do Estado, a descriminalização dos adolescentes aliciados para o 
trabalho no tráfico de drogas é ainda mais urgente, pois está em contradição com a lei 
que os define como alvo prioritário de proteção, ou seja, que merecem maior atenção 
por parte do Estado e sociedade. Descriminalizar é diferente de aceitar. Apenas significa 
uma mudança do controle penal para outro tipo de controle social, assistencial e 
centrado na saúde, lançando mão de medidas como inclusão produtiva para suas 
famílias, visto que a maioria deles alega entrar neste tipo de trabalho por causa de 
dinheiro. A proteção social, portanto, deve ser a alternativa à intervenção segregante 
por parte do Estado, uma vez que esta produz todos os efeitos negativos da prisão, 
como a  estigmatização, o distanciamento social e a fixação dos padrões 
comportamentais indesejados socialmente, podendo introduzir os jovens em “carreiras 
criminosas” definitivas. Afinal, a punição e a privação da liberdade possuem eficácia 
invertida e, deste modo, quanto menor a intervenção do Estado, melhor para todos os 
interessados. 
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14.2  PODE UMA PRISÃO SER "HUMANIZADA"? REFLEXÕES E 
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DESENCARCERAMENTO FEMININO 

Naiara Cristiane Silva (UNIVERSO) 

 

Resumo 
Apresenta-se, no texto em tela, reflexões, debates e considerações acerca do sistema 
prisional feminino, com destaque para a experiência de pesquisa de campo realizada 
em uma prisão na cidade de Itaúna em Minas Gerais. Diante do vivido em campo, busca-
se através desse estudo, compreender os impactos do encarceramento para as 
mulheres e evidenciar de que maneira a sociedade precisa caminhar para o 
desencarceramento e a busca por outras possibilidade de responsabilização. O lócus 
da pesquisa em questão foi a Associação de Assistência ao Preso Condenado (APAC), 
que por ter se consagrado como importante alternativa ao cenário prisional convencional 
devido à suas características incomuns logrou também o postulado de prisão 
‘humanizada’. Entretanto, diante dos vividos cotidianos frente aos contraditórios da 
instituição, torna-se necessário enfrentar as tensões e diálogos concernentes ao Método 
APAC e à sua utilização, bem como problematizar os riscos e perigos de considerar que 
alguma prisão possa ser humanizada. Apesar de lograr êxito no sentido de cumprir as 
prerrogativas da Lei de Execuções Penais e ser considerada uma prisão modelo, os 
impactos do encarceramento para as mulheres são tão danosos quanto no sistema 
convencional. Por ter o caráter moralizante e religioso como balisa de seu método, a 
APAC promove um massacre psicológico sutil com seus regulamentos e normatizações.  
As narrativas expostas pelas presas na APAC evidenciam a necessidade de toda a 
sociedade repensar o encarceramento como suposta possibilidade de “recuperação” e 
“ressocialização” dos sujeitos, ainda que tais práticas sejam realizadas em “unidades 
prisionais reformadas”. Consideramos importante obtemperar sobre os reais efeitos do 
encarceramento para aquele que cometeu atos considerados infrações. Pareceu-nos 
que as adaptações à vida na prisão roubam uma parcela da vida das mulheres e seus 
efeitos se refletem no corpo e nas expectativas para o retorno à liberdade. A vida na 
prisão, sobretudo na APAC, onde as regras são fortemente vinculadas a uma 
recuperação mais efetiva, exige um projeto de adaptação ao cárcere, como equivalente 
à adaptação da vida em liberdade, como se fossem similares. Os impactos do 
aprisionamento, bem como as normatizações provenientes da necessária adaptação 
que causam a docilização dos corpos, produzem sujeitos esvaziados de si, de sua 
autonomia, de controle sobre sua vida. Assim posto, asseveramos que seja necessário 
enfrentarmos a situação, sem as máscaras da ilusão penal. As tão difundidas facetas 
históricas de exclusão e estigmatização presentes na estrutura das práticas carcerárias 
nos convocam a uma postura contrária à sua existência. Ainda que as APACs 
representem um avanço no tocante ao sistema convencional, elas reproduzem a 
ideologia de que o aparato punitivo resolveria as mazelas de nossa sociedade. O 
horizonte que vislumbramos para a reversão dos estigmas e agruras provocados pelo 
sistema prisional seria o tão almejado fim das prisões, uma postura mais radical que 
questiona a arbitrariedade do Direito Penal reconhecendo a sua superação através de 
outras formas de resoluções de conflitos sociais. Somente a partir da liberdade 
poderemos construir uma sociedade que valoriza e expande as capacidades humanas.  
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14.3  PENAS ALTERNATIVAS: INCLUSÃO OU PRISÃO A CÉU ABERTO? 

Onair Zorzal Correia Junior (UFMG) 

Resumo 
A Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) tem sido visualizada, como modalidade 
penal mais expressiva, no que tange as modalidades de penas restritivas de direito. 
Percebe-se que, a partir das ações de fomento a Política de Alternativas Penais, muito 
tem se discutido sobre o caráter integrador dessa modalidade, sendo tomada como 
resposta para uma prática humana de ressocialização social. Dessa forma, o objetivo 
dessa pesquisa foi compreender os sentidos da pena de PSC para os cumpridores, 
assim como sua ressonância em seus cotidianos. Partindo de uma identificação do uso 
do trabalho como pena, considera-se que as alternativas penais correspondem, 
atualmente, ao que Deleuze argumenta enquanto práticas de uma sociedade de 
controle, que utiliza de uma contenção em liberdade para a propagação do controle 
social. Frente a isso, a compreensão dessa sanção penal, guarda lógicas invisibilizadas 
que precisam ser apresentadas e ressignificadas. Ao utilizar o referencial teórico oriundo 
de duas das chamadas Clínicas do Trabalho, Psicossociologia do Trabalho e Ergologia, 
e da Criminologia Crítica, buscou-se a aproximação com o trabalho real executado pelos 
sujeitos, para a compreensão do sentido da PSC em suas identidades e em seus 
cotidianos. Sendo uma pesquisa de base qualitativa, a mesma aconteceu em uma 
instituição do terceiro setor do Vale do Aço na cidade de Santana do Paraíso, onde se 
buscou a aproximação dos sujeitos por meio de duas ferramentas metodológicas: 
observação e entrevistas. Percebe-se pela pesquisa e pela literatura, que por conta da 
adoção de um código penal centralizado no cárcere, as penas alternativas no Brasil 
ainda guardam um caráter marginal, sendo compreendidas enquanto possibilidade de 
segundo plano de aplicabilidade. Na pesquisa, isso se denota de maneira mais gravosa, 
quando se percebe a presença da seletividade do Estado Penal, a judicialização da vida 
e a desmedida utilização da prisão provisória. Identificou-se, também, a propensão da 
criminalização dos bairros periféricos e de seus moradores, assim como a precarização 
e marginalização do trabalho como presentes no contexto dos sujeitos pesquisados, o 
que promoveu a necessidade de uma análise territorial e histórica sobre a formação do 
Vale do Aço. Entende-se que ao mesmo tempo em que a atividade desempenhada é 
vislumbrada como importante à medida que possibilita a ressignificação e a construção 
de zonas de sentido, ela também guarda indícios que a vinculam a uma apreensão de 
um possível aprisionamento ou mudança de instituição. Por fim, questiona-se a 
compreensão da penalização como prática eficaz frente a não reincidência criminal, 
visto que as variáveis ligadas a criminalidade tem vínculo a lógicas sistêmicas. Aponta-
se a necessidade de se ter ressalvas, frente ao discurso de valorização dessa 
modalidade penal, mediante o risco de se reproduzir a superlotação vislumbrada no 
sistema penitenciário em direção ao que poderia ser compreendido por Passetti como 
“campos de concentração a céu aberto”. 

Palavras-chave: Prestação de Serviço à Comunidade. Alternativas Penais. Trabalho. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS 

  
“NO PAPEL É BONITO, MAS NA PRÁTICA...” ANÁLISE SOBRE A REDE DE 

ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS NAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS DA ÁREA 

Pedro Henrique Antunes da Costa (UFJF/CREPEIA), Telmo Mota Ronzani 
(UFJF/CREPEIA) e Fernando Antonio Basile Colugnati (UFJF/CREPEIA) 

Resumo 
Atualmente, as redes de atenção aos usuários de drogas são as formas de estruturação 
da oferta assistencial às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas. 
Contudo, estes arranjos e suas políticas e normas têm sido cada vez mais vistos de 
forma reificada, como panaceias sobre o cuidado aos usuários de drogas. Dessa forma, 
considera-se pertinente a tentativa de análise dessas redes nas políticas e instrumentos 
normativos, visando compreender possíveis reverberações na prática. Parte-se do 
pressuposto de que, se a afirmação “No papel é bonito, mas na prática...” é repetida 
frequentemente, não seria interessante analisar também as políticas, os instrumentos 
normativos/legais, isto é, o papel? Será que tudo no papel é bonito? Seriam esses 
instrumentos político-legais e as redes de atenção produtos prontos/acabados? Assim, 
o presente estudo objetiva compreender o que seriam as redes de atenção aos usuários 
de drogas para as atuais políticas sobre drogas e instrumentos normativos da área, 
identificando e analisando as concepções envolvidas, principais características, bem 
como algumas de suas potencialidades e contradições. Trata-se de uma pesquisa nos 
seguintes documentos: Política de Atenção Integrada aos Usuários de Álcool e outras 
Drogas, do Ministério da Saúde (2004); Política Nacional sobre Drogas, da Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas (2005); Lei 11.343 (2006); e portaria 3.088 (2011), 
que institui a Rede de Atenção Psicossocial no Sistema Único de Saúde. A abordagem 
é qualitativa, a partir da Análise de Conteúdo temática. Os resultados foram agrupados 
em três categorias analíticas, sendo elas: (a) “Concepções sobre as redes de atenção 
aos usuários de drogas; (b) “Componentes da Rede”; e (c) “Modelo de Atenção”. As 
redes de atenção aparecem constituídas pela articulação entre diferentes níveis e 
dispositivos de atenção, provendo uma diversificação das estratégias de cuidado e 
modalidades de tratamento e assegurando o estabelecimento de um cuidado contínuo 
e integral (promoção, prevenção, tratamento e reinserção social), de acordo com as 
características das pessoas e contextos de inserção. Contudo, uma série de paradoxos 
foram constatados entre os materiais, permeando os seguintes aspectos: racionalidades 
dos modelos de atenção; intersetorialidade; relação entre Estado, terceiro setor e 
iniciativa privada; e concepção sobre determinados dispositivos. Sendo assim, alguns 
questionamentos tornam-se necessários: Por mais que representem avanços históricos, 
não estariam as políticas necessitando de reformulações? Não seria interessante 
reordenar este aparato, contemplando modificações na área, refletindo sobre suas 
contradições e possíveis soluções? Será que no papel é tão bonito, assim? A partir dos 
achados do presente estudo, conclui-se que as atuais políticas sobre drogas e principais 
mecanismos normativos na área necessitam de reflexões constantes. Por isso, não 
devem ser assumidos e/ou utilizados acriticamente, o que pode reverberar em 
concepções e práticas cristalizadas. Logo, a frase “no papel é bonito, mas na prática...”, 
mostra-se problemática, ao menos, no que refere às redes de atenção aos usuários de 
drogas. Ademais, parte-se do pressuposto que essas redes não são meras abstrações, 
mas múltiplas, conformadas a partir dos contextos sociais, econômicos e políticos em 
que se inserem, bem como pelas pessoas e dispositivos que as compõem, seus valores 
e concepções. 
 
Palavras-chave: políticas públicas, redes de atenção aos usuários de drogas, álcool e 
outras drogas. 
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MULHERES QUE CHORAM: AMOR E DOR, AS DUAS FACES DA MESMA 
MULHER. 

Luiz Geraldo Rodrigues de Gusmão (UNEAL) 
 

Resumo 
A construção social da mulher se dá através da história da humanidade. Temos 
verificado que a cidade de Arapiraca historicamente têm sido o município com o maior 
número de registro referente a violência contra a mulher do Brasil. Agressões em seus 
diversos aspectos, ou seja, psicológico, moral, financeiro e físico. Diante desta realidade 
constatada junto aos órgãos responsáveis pela recepção e tomada de decisões para 
coibir tais ações de violência contra mulher, empreendemos estudos para evidenciar a 
importância significativa deste tema, violência contra a mulher, que possui como origem 
a construção social dela. A fundamentação teórica deste trabalho terá como base a Lei 
Maria da Penha e Erving Goffman. O estudo deste tema justifica-se pela importância 
que o mesmo possui junto a sociedade civil organizada e também perante o meio 
acadêmico. Entendemos que o tema violência contra a mulher e a construção social da 
mesma possui uma importância para a sociedade civil organizada no sentido que esta 
compreenda a estreita relação entre o ato violento do agressor e o comportamento 
passivo da agredida. A sociedade despreza a mulher que possui um comportamento 
passivo diante da violência sofrida e que pede pelo agressor, sem entender que aquela 
mulher possui uma construção social determinada pela segregação econômica e 
educacional que o capital produz e que a empurra para uma vida de submissão e 
dependência perante o provedor masculino. Quanto a importância acadêmica, 
denotamos a necessidade de transcender os muros da Universidade no que tange a 
aplicação simples do conhecimento da Lei Maria da Penha. O objetivo geral deste 
trabalho é demonstrar a construção social da mulher na atual sociedade e os específicos 
são: demonstrar a auto percepção da mulher quanto a sua condição e o outro é a 
percepção machista da sociedade urbana em relação a esta mulher submissa. Quanto 
ao fim a pesquisa será do tipo exploratória. A pesquisa exploratória tem como objetivo 
proporcionar maior familiaridade com o problema e quanto aos meios utilizaremos o 
método da pesquisa de campo. Quanto ao universo da pesquisa, a mesma se dará no 
município de Arapiraca. O registro, nessa atividade, será feito por meio de diário de 
campo. Todos os sujeitos da pesquisa, para participar dela, terão de assinar um Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A pesquisa em si será realizada na área 
urbana de Arapiraca mais precisamente nos bairros: Brisa do Lago, Manoel Teles e o 
bairro Primavera. A amostra será de 10 mulheres por bairro. Quanto a coleta de dados 
será por: Pesquisa bibliográfica em livros, revistas especializadas, sites, teses e 
dissertações todos com dados pertinentes ao assunto e entrevista estruturada. Na 
análise dos dados, será utilizada como base teórica a Teoria das Representações 
Sociais. A pesquisa ainda está em andamento (discussões teóricas). Os resultados 
esperados servirão de base para seminários locais (Prefeitura, MP com o objetivo de 
construir políticas públicas e redes de proteção a mulher. 

Palavras-chave: Construção social. Representação social. Violência doméstica  
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“SER MÃE ADOLESCENTE É...”: REFLEXOES SOBRE UMA EXPERIENCIA DE 
ESTÁGIO NO PROGRAMA DE MAES ADOLESCENTES (PMA) NA CIDADE DO 

RIO DE JANEIRO 

Mariana Alves Gonçalves (Celso Lisboa/UFRJ), Dandara da Silva Rosa (Celso 
Lisboa), Daniele da Silva Oliveira (Celso Lisboa), Nathália de Souza Nascimento 

(Celso Lisboa) e Keila Alves do Amaral (Celso Lisboa) 
 

 
Resumo 
O presente trabalho visa compartilhar uma experiência de estágio de uma equipe de 
Psicologia Social e Institucional do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) do Centro 
Universitário Celso Lisboa no Programa de Mães Adolescentes (PMA), que faz parte do 
funcionamento de uma Unidade de Recolhimento Social de um bairro da zona norte na 
cidade do Rio de Janeiro. As URS fazem parte da política de proteção social de alta 
complexidade e acolhem a população que rompeu com seus vínculos familiares e 
comunitários e se encontram em situação de grave vulnerabilidade social. O Programa 
de Mães Adolescentes, neste sentido, acolhe mulheres de até dezoito anos grávidas 
em condição de risco social para ele ou para o bebe. Diante de uma demanda de 
intervenção da instituição ao Serviço de Psicologia Aplicada do Centro Universitário 
Celso Lisboa, localizado em um bairro próximo da URS, construímos uma equipe de 
estagiárias em Psicologia Social e Institucional para realizar uma intervenção com as 
integrantes do PMA. A proposta era a realização de grupos de acolhimento e reflexão 
semanais que tivessem como objetivo oferecer um espaço de escuta e produzir 
discussões sobre temas que atravessassem seu cotidiano: ser mulher, jovem, mãe, 
institucionalizada, etc. A rotina dos técnicos, psicólogos e assistentes sociais, 
vinculados a instituição não comporta este tipo de intervenção. Desde o primeiro contato 
com o grupo do PMA temos refletido sobre diversas questões. O objetivo deste trabalho 
é tão somente compartilhá-las e colocá-las em debate com a comunidade acadêmica 
para a construção de futuras pesquisas e intervenções. Entre as questões emergentes 
da experiência, algumas devem ser destacadas. Uma delas diz respeito a possibilidade 
de inserção de estagiárias de psicologia em uma política pública, quando sabemos que 
o SPA é majoritariamente marcado pelas intervenções clínicas liberais. A psicologia, 
enquanto profissão, se aproxima do campo das políticas sociais majoritariamente a 
partir da década de 1990 e isso representa, sem dúvida, uma ampliação dos espaços 
de inserção profissional no campo social-comunitário e uma aproximação as maiorias 
populares. No entanto, muitas reflexões ainda devem ser realizadas quanto as 
características destas práticas e seus objetivos (Lacerda, 2015; Yamamoto e Oliveira, 
2010). Entre outras questões, a experiência também nos faz refletir sobre a efetividade 
da proteção e do acolhimento da política social. Percebe-se que a instituição opera 
muitas sobre codificações a respeito do que é ser mãe, mulher e jovem. Isto é atualizada 
nas falas dos profissionais e no próprio espaço físico da instituição. Como promover 
deslocamentos e linhas de fuga neste padrão de subjetivação dominante? Além disso, 
colocamos em análise a própria intervenção da equipe, imerso na realidade, por vezes, 
caótica da dinâmica institucional. A aposta no dispositivo grupal (Barros, 2007) dispara 
conexões com a dimensão coletiva da experiência e da subjetividade, é um investimento 
ético na diferença e na afirmação dos múltiplos devires - mãe, mulher, jovem, negra. Ser 
mãe adolescente, institucionalizada, pobre e negra é...? 
 
Palavras-chave: Psicologia, política social, adolescentes, maternidade. 
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JUVENTUDE E RISCO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE JOVENS EM 
UM EQUIPAMENTO DE JUVENTUDE DA CIDADE DE FORTALEZA. 

Ana Jéssica de Lima Cavalcante (UFC/CUCA), Isadora Catunda dos Santos (CUCA), 
Regislany de Sousa Morais (CUCA) e Mairla Mara Fernandes Gonçalves (CUCA) 

  
 
 

Resumo 
Este trabalho visa apresentar a experiência de acompanhamento psicossocial de uma 
política pública de juventude da cidade de Fortaleza. Os Centros Urbanos de Cultura, 
Arte, Ciência e Esporte (CUCAs) nasceram da militância da juventude que reivindicou 
um espaço que contemplasse lazer, esportes, profissionalização e cultura em áreas da 
periferia da cidade. Há na cidade três equipamentos que formam a Rede CUCA esses 
estão localizados nas áreas de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e altos 
índices da taxa de homicídio. O acompanhamento psicossocial surge da necessidade 
de trabalhar na identificação das vulnerabilidades e das potencialidades dos jovens e 
de suas famílias, sendo um dos principais instrumentos de trabalho desenvolvido pela 
Diretoria de Promoção de Direitos Humanos da Rede CUCA. Entender o conceito de 
vulnerabilidade e risco é primordial para o desenvolvimento de um trabalho 
comprometido e embasado teoricamente. Para Abramovay (2002), a vulnerabilidade 
social é definida como situação em que os recursos e habilidades de um dado grupo 
social são insuficientes e inadequados para lidar com as oportunidades oferecidas pela 
sociedade, assim a atuação do acompanhamento psicossocial deve pensar e propor 
metodologias capazes de agenciar deslocamentos no espaço social que constituem os 
movimentos de vida dos jovens que utilizam a Rede CUCA. Assim, a equipe de 
acompanhamento psicossocial, que é composta por Psicóloga, Assistente Social e sete 
Educadores Sociais, realizam atendimentos sociais através de um encontro aberto e 
sincero com os jovens, reconhecendo-os como sujeitos de direito, capazes e criativos. 
Dessa forma, procura-se adequar o ritmo dos processos educativos à ansiedade juvenil, 
criando espaços de produção de ações, de saberes e de relações, espaço de 
sociabilidade, possibilidade de descobrirem-se diferentes uns dos outros, além do 
exercício da participação, dentro e fora da Rede CUCA. Os educadores sociais são 
interlocutores dos jovens em suas crises, dúvidas e perplexidades, sendo assim, 
geralmente, o primeiro contato do jovem com o equipamento. Semanalmente, há uma 
reunião para a discussão de casos entre educadores sociais e equipe técnica, que 
juntos pensam caminhos e encaminhamentos para as mais diversas demandas de 
vulnerabilidades identificadas pelos Educadores. O principal papel da Psicóloga e 
Assistente Social é articular a rede sócio assistencial, além de, se necessário, realizar 
atendimentos individuais e visitas domiciliares, junto com o educador de referência do 
caso, perpassado por vinculo e afetividade. Assim temos como metodologia: 
identificação e fortalecimento do vínculo entre educador social e jovens, reunião 
psicossocial e socialização do caso, abertura de ficha de acompanhamento psicossocial 
do educador com equipe técnica, encaminhamentos das demandas. A média de 
atendimento por mês é de 100 jovens, cerca de 20% desses precisam entrar em 
acompanhamento psicossocial. Uma de nossas grandes dificuldades é a articulação 
com a rede socioassistencial, que algumas vezes não funcionam de forma adequada. 
Percebe-se que foram conseguidos alguns avanços com tal metodologia, já que 
mobilizamos e integramos as juventudes que estão em risco, em conflito com a lei, ou 
ainda vivenciando situações de extrema violência, promovendo o fortalecimento e o 
processo de autonomia e transformação social dos jovens. 
 
Palavras-chave: Juventude, risco e políticas públicas 
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 AS COMPREENSÕES DE PROFISSIONAIS NÃO-PSICÓLOGOS SOBRE A 
PSICOLOGIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO E 

DEFESA CIVIL 

Juliana Catarine Barbosa da Silva (UFPE) e Jaileila de Araújo Menezes (UFPE) 
 
 
Resumo 
O presente texto possui o objetivo de debater a compreensão que profissionais não-
psicólogos, atuantes nas políticas de Proteção e Defesa Civil, apresentam sobre a 
atuação de psicólogos(as) nesses contextos, refletindo ainda sobre os contrastes e 
aproximações entre esses discursos e o trabalho que a psicologia vem desenvolvendo 
junto a Defesa Civil. Ao longo de nossos estudos observamos que a Defesa Civil 
brasileira originou-se a partir de iniciativas militares e historicamente possui 
preponderância dos saberes produzidos pelas ciências exatas. Quanto a atuação da 
psicologia observamos uma inserção gradual dos profissionais da área na temática de 
defesa civil, com foco inicial nas situações pós-emergenciais, estando atualmente esses 
trabalhadores inseridos também nas atividades de prevenção e preparação para os 
desastres.  A presente pesquisa, de orientação qualitativa, e tendo como referencial 
teórico-metodológico a perspectiva discursiva de Michel Foucault, entrevistou 21 
profissionais não-psicólogos atuantes no contexto das políticas de proteção e defesa 
civil, e dentre os discursos produzidos durante as entrevistas semiestruturadas buscou 
compreender como a atuação dos profissionais de psicologia apresenta-se nas 
produções discursivas desses profissionais. Os 21 profissionais entrevistados, de 
ambos os sexos, atuam em cinco órgãos distintos de defesa civil, e no seu cotidiano 
intervêm diretamente com o público alvo das políticas de defesa civil, pessoas em 
situação de extrema vulnerabilidade sócio-econômica, que já sofreram algum tipo de 
acidente ou estão em risco iminente de desastres. Nossa primeira observação com 
relação ao campo foi a escassez de profissionais de psicologia atuantes no contexto 
das políticas de Proteção e Defesa Civil do estado de Pernambuco, nos cinco órgãos 
pesquisados encontramos apenas quatro profissionais da área, todos pertencentes a 
uma única instituição. Ao analisarmos os discursos produzidos observamos que os 
profissionais não-psicólogos apresentam a compreensão de que a psicologia deve estar 
voltada para os momentos posteriores aos acidentes, principalmente no que compete a 
escuta/desabafo de situações relacionadas aos desastres. Não identificamos nas 
produções discursivas dessas pessoas possibilidades de atuação para o profissional da 
psicologia em outras esferas da defesa civil, como, por exemplo, nos momentos de 
prevenção. Analisamos ainda que a maior parte dos profissionais participantes da 
pesquisa nunca trabalhou diretamente com psicólogos(as), ou mesmo refletiu sobre a 
atuação dos mesmos no contexto da defesa civil, tendo uma visão da psicologia voltada 
para o modelo de clínica tradicional - escuta da dor e sofrimento psíquico. Essas 
produções discursivas contrastam com o trabalho que a psicologia vem desenvolvendo 
no âmbito da Defesa Civil nas esferas preventivas e preparativas para os desastres, 
principalmente nas últimas duas décadas. Nossa analises visibilizam a necessidade de 
que  os profissionais da defesa civil possam estar inseridos em processo de formação 
continuada, onde se garanta o debate sobre as inovações em seu campo de atuação; 
evidencia-se ainda a necessidade de que os(as) psicólogos(as) possam estar mais 
presentes nos órgãos de defesa civil, incentivando o debate sobre os cuidados e 
estratégias que a psicologia pode oferecer em todas as facetas de atuação das Políticas 
Públicas de Proteção e Defesa Civil, principalmente no que compete a garantia de 
direitos e combate às desigualdades sociais.  

Palavras-chave: Proteção e Defesa Civil, Psicologia, risco e vulnerabilidades. 
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(IFRN/PPGEP) 
 
 
Resumo 
O presente trabalho consiste em recorte de pesquisa em andamento no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional (PPGEP) do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Visa à análise da 
implementação da Lei nº 12.711/2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades 
federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras 
providências, na educação profissional. O foco da pesquisa será no que trata o artigo 
5º, que define que os 50% de vagas destinadas aos candidatos oriundos de escolas 
públicas devem ser preenchidas por candidatos autodeclarados pretos, pardos e 
indígenas, em proporção no mínimo igual destes na população do Rio Grande do Norte, 
segundo o último censo do IBGE. O objetivo geral de investigar se a Lei Federal 
promove a igualdade racial nos cursos técnicos de nível médio nas modalidades 
integrado, subsequente e concomitante das instituições de ensino federais situadas no 
município de Natal/RN, passando a investigar o alcance da Lei junto aos sujeitos 
quilombolas no ensino médio integrado do IFRN, com enfoque no acesso e na 
permanência dos estudantes. Nesse sentido, a pesquisa em andamento submeteu-se 
a mudanças no campo empírico. Inicialmente, planejávamos os cursos técnicos de nível 
médio das instituições federais que atuam no município de Natal/RN (IFRN e UFRN). 
Agora, a pesquisa passará a enfatizar os sujeitos quilombolas, o campo empírico será 
o ensino médio integrado dos Campus Parelhas, Parnamirim, Currais Novos e 
Ipanguaçu do IFRN, Campus situados em municípios que possuem comunidades 
quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares. As comunidades são, 
respectivamente: Boa Vista dos Negros, Sítio Moita Verde, Negros do Riacho e Picadas. 
A desigualdade racial é um dos elementos estruturantes das relações sociais no Brasil, 
o qual ainda vincula-se à ideologia da democracia racial (FREYRE, 1960), apontando 
as virtudes da miscigenação brasileira e sugerindo uma boa convivência entre brancos, 
índios e negros. O Movimento Negro tem lutado desde então para descontruir essa 
imagem de confraternização entre raças que tanto dificulta a percepção da existência 
do racismo e da discriminação no país. Pesquisas indicam que a inserção de jovens 
pretos e pardos nas universidades federais aumentou desde a implantação da Lei nº 
12.711/2012, entretanto pretende-se aqui ver o alcance da Lei no âmbito dos cursos 
técnicos federais de nível médio, também objeto de reservas de vagas pela Lei, e mais 
especificamente nos cursos de ensino médio integrado, cujo público-alvo são os 
adolescentes de 14 a 18 anos. A questão que se coloca é para além da auto-
identificação racial: a Lei nº 12.711/2012 tem alcançado os jovens cuja identidade racial 
é perpassada pela construção de uma história de resistência e de territorialidade? Com 
este projeto, aspira-se adentrar nesse campo de investigação e analisar o acesso dos 
jovens quilombolas à educação profissional. 
 
Palavras-chave: Educação profissional; cotas raciais; comunidades quilombolas; 
acesso; permanência. 
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PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL: PROMOÇÃO DE SAÚDE OU 
CIDADANIA? 

Paula Ribeiro da Silva (Unisinos), Rafael Cardoso (FACOS), Silvana de Oliveira 
(UFRS) 

Resumo 
A proposta deste trabalho é apresentar algumas reflexões que vem sendo 
desenvolvidas a partir da experiência de estágio de psicologia junto a um Centro de 
Referência da Assistência Social. A inserção da(o) Psicóloga(o) na Assistência Social 
tem demonstrado a necessidade de construção de saberes específicos que 
problematizem uma atuação profissional tradicionalmente voltada para intervenções no 
sujeito individual, focado nos processos intrapsíquicos. Dessa forma, não entendemos 
a situação das famílias atendidas como questões individualizadas, mas como resultado 
de processos históricos e culturais. Assim que iniciamos o estágio no CRAS, 
percebemos o quanto teríamos que aprender sobre as políticas públicas, em especial 
ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Percebemos que nossa bagagem 
acadêmica era frágil e desconhecida para tal assunto e o quanto seria necessária uma 
busca ativa para entender esta política tão recente e relevante para a sociedade. Vemos 
o quanto é desafiante e ao mesmo tempo motivador o nosso campo atual de estágio. 
Carregamos em nosso percurso acadêmico a ideia do psicólogo “doutor”, discurso esse 
criado historicamente e que de certa forma vem sendo questionado em frente as 
políticas públicas. Percebemos que a sala de atendimentos individuais e a agenda com 
os horários dos pacientes estavam sendo trocada por: acompanhamento de projetos 
sociais, visitas domiciliares, acolhimentos e infinitas outras atribuições. Ressaltamos a 
importância desta experiência para nossa caminhada profissional, onde iremos utilizar 
de toda a prática e conhecimentos teóricos para buscar diferentes formas do fazer psi, 
tarefa que para nós é inovadora, tendo em vista que a formação acadêmica ainda é 
tradicionalmente focada na clínica individual, sendo insuficiente no que se trata da 
aprendizagem sobre políticas públicas. O título do trabalho tem como objetivo evidenciar 
o quanto as práticas da Psicologia nas políticas públicas advém do saber acumulado 
pelas experiências no SUS. Certamente o conceito ampliado de saúde dialoga com a 
promoção de cidadania. Mas temos pensado, por assim perceber, que a assistência 
social demanda especificidades para o nosso trabalho e que de alguma forma 
diferenciar esse fazer. Na saúde, por seu próprio objeto, as práticas curativas, 
diagnósticas, terapêuticas e do poder médico implica em certos traços muitas vezes se 
transferem para a assistência social, de maneira servir a segurança identitária da(o)  
psicóloga(o). Na assistência social não se usa “jaleco”, ou seja, a produção terapêutica 
é um efeito, e não um fim. É na promoção de cidadania que trabalhamos. Isto se trata 
de trocar nosso “jaleco”, por busca de conhecimento social, de auxiliar na busca dos 
direitos que cada usuário, de ter um olhar crítico, e principalmente possibilitar com que 
usuário consiga ser o protagonista de sua própria história. A forma de realizar esta nossa 
prática psi ainda não está nos livros, ela é composta das implicações que cada 
profissional faz perante sua formação, estamos motivados para de alguma forma 
contribuir para o crescimento participativo do psicólogo nesta política pública. 
 
Palavras-chaves: psicologia, assistência social e promoção de cidadania. 
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POLÍTICAS E ATUAÇÃO COM A TEMÁTICA DO USO DE DROGAS: 
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA COMUNITÁRIA 

 
Pedro Henrique Antunes da Costa (UFJF/CREPEIA), Fernando Santana de Paiva 

(UFJF/CREPEIA) e Telmo Mota Ronzani (UFJF/CREPEIA) 
 
Resumo 
O presente trabalho visa analisar as ações e políticas sobre drogas a partir das 
contribuições da Psicologia Comunitária (PC) no cenário brasileiro. A questão que 
norteia a pesquisa é “como a PC pode contribuir para a implementação de ações neste 
campo?”  Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, a partir da 
análise de artigos, políticas e instrumentos normativos sobre drogas, buscando 
compreender as contribuições oriundas da PC para esta área. Os resultados apontam 
que, historicamente, tanto as políticas e ações sobre a temática do uso de drogas quanto 
a PC têm passado por reorientações teóricas e metodológicas, o que justifica a 
importância de inserirmos a perspectiva da PC na área, afastando-nos de uma matriz 
clínica/individual como única maneira de trabalho. Foi possível traçar uma série de 
paralelos entre o desenvolvimento das políticas e intervenções na área de drogas e o 
da PC no Brasil, denominado de "Psicologia na comunidade”, “Psicologia da 
comunidade” e “Psicologia Comunitária". Primeiramente, num cenário que aliava 
negligência estatal com visões e abordagens essencialmente criminalizantes, observou-
se a necessidade de se agir sobre a questão, seja por motivações ideológicas, sociais, 
de saúde ou assistencialistas/caritativas. Surgem ações pontuais e, em grande parte, 
clandestinas, sem a preocupação de se configurar um arcabouço teórico-conceitual, por 
conta do contexto ditatorial brasileiro, da moralização e marginalidade do tema, 
influenciadas pelo viés proibicionista. Num segundo momento, pautado pela nova 
configuração societária, com as reformas Sanitária, Psiquiátrica e o advento do SUS, 
além da lógica de Redução de Danos, essa atuação passa a encontrar lócus 
institucionais, mesmo que ainda incipientes: as políticas públicas de saúde e a oferta 
assistencial aos usuários de drogas. Esse respaldo institucional, juntamente com a visão 
de saúde pública sobre a questão e os questionamentos sobre a perspectiva 
proibicionista, faz com que se comece a perceber que somente a abordagem da 
temática não é suficiente. Portanto, assim como na PC, surge a necessidade de 
construção de arcabouços teórico-conceituais contextualizados e abrangentes que não 
considerem mais o usuário de drogas a partir de prismas individualistas ou reduzidos à 
esfera do biológico e/ou psicológico, nem como desviante, muito menos como sujeito 
passivo no seu contexto de vida e processo de cuidado. Nesse sentido, as políticas e 
atuação sobre a temática passam por um processo de reflexão e problematização sobre 
suas capacidades de atuarem com as pessoas e seus contextos, e não somente para 
elas e/ou no território. Ademais, as contribuições da PC perpassam a própria concepção 
de ser humano e, consequentemente, da pessoa que faz uso de drogas, 
compreendendo-o como ser social e histórico, tomando como foco de análise-
intervenção a comunidade, assim como seus pressupostos de transformação e 
mudança social pautados na conscientização e promoção da autonomia de sujeitos e 
comunidades. Assim, é possível contribuir para a potencialização da vida, a partir da 
adoção de uma práxis abrangente, reflexiva, contextualizada, ética e que toma o 
profissional como ator político, bem como a partir de reflexões críticas sobre a nossa 
sociedade, compreendendo que estes fatores não podem ser analisados isoladamente.  
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Resumo 
Nos discursos normativos das alternativas penais, a comunidade é tomada como 
protagonista no cumprimento da pena, visto que se compreende que, sem sua presença 
se torna ineficaz o acompanhamento e o cumprimento da prestação de serviço à 
comunidade (PSC). Todavia, quando analisado o lugar da PSC, percebe-se que cabe à 
comunidade a dupla tarefa de fiscalizar e educar os cumpridores, no entanto sem se 
considerar as condições vividas nas historicidades que compõe as tramas, renegando 
as fragilidades e potencialidades de cada localidade. Dessa forma, entender a 
comunidade requer que recorramos às lógicas presentes nos contextos macrossociais, 
assim como em seus espaços e territórios que delinearão os grupos e as relações 
sociais. Partindo da literatura referente a Criminologia Crítica, a Psicossociologia do 
Trabalho e a Ergologia buscou-se como objetivo geral compreender como as lógicas 
territoriais incidem sobre o cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade. 
Para isso, buscou-se pela apreensão dos seguintes objetivos específicos: analisar as 
implicações do cumprimento da prestação de serviço à comunidade na vida cotidiana 
dos sujeitos; analisar os impactos da PSC no cotidiano da instituição acolhedora; 
compreender como as dinâmicas sociais incidem sobre a vida dos cumpridores de PSC 
e como as mesmas se vincula aos aspectos sociais da pena. Sendo uma pesquisa de 
base qualitativa, a mesma aconteceu em uma instituição do terceiro setor da região do 
chamado Vale do Aço na cidade de Santana do Paraíso/MG, onde se buscou a 
aproximação para com os sujeitos por meio de duas ferramentas metodológicas: 
observação e entrevistas. Mediante análise dos dados coletados vislumbrou-se que as 
lutas políticas e as construções das cidades, que se deram a partir da inauguração de 
uma usina siderúrgica depois dos anos 60, são aspectos que incidem sobre as vivências 
dos sujeitos pesquisados mediante as diversas marginalizações conjuntas a construção 
de diversos bairros não planejados. Estando os sujeitos vinculados a essas áreas 
periféricas percebe-se que os contextos comunitários, a não disponibilidade de postos 
de trabalho, a dinâmica da criminalidade e a ostensiva presença de policiamento, 
promovem a ação do Estado Penal sobre o cotidiano dos sujeitos pesquisados que 
orientam a presença da penalização frente aos crimes de baixo potencial ofensivo. 
Nessa premissa questionasse se as alternativas penais podem vir a contribuir com as 
condições de segregação ou se possibilitam uma vinculação à construção de práticas 
construtoras de autonomia. Apresentasse que a presença das instituições do terceiro 
setor como espaços de acolhimento dos cumpridores de PSC comportam-se dentro da 
lógica presumida de uma sociedade de controle, onde novos atores são convocados 
para além da polícia, da prisão e do delinquente. As instituições sociais colocadas como 
possibilidade de resposta as deslegitimidades advindas do sistema penal, corroboram 
com a aproximação cada vez maior do universo prisional a vivência comunitária. 
Problematizasse a necessidade de contrariar essa premissa partindo de metodologias 
que valorizem a identidade dos sujeitos cumpridores da pena e sua integração com o 
território. 

Palavras-chave: Prestação de Serviço à Comunidade, Território, Criminalidade, 
Trabalho 
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Resumo 
O Projeto Liga de Direitos Humanos é uma atividade de extensão iniciada pelo Núcleo 
Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança (NUCEPEC), vinculado ao 
departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). O NUCEPEC é 
um programa de extensão que integra professores, estudantes e profissionais que, por 
meio da gestão compartilhada, desenvolvem atividades em benefício da promoção, 
defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, tendo por princípios a defesa 
da vida e da cidadania; a visão da criança e do adolescente como agentes de sua própria 
história; o compromisso social da Universidade; entre outros. A Liga de Direitos 
Humanos, por sua vez, é responsável por desenvolver ações que visam esclarecer e 
discutir as concepções teóricas que constituem os Direitos Humanos, realizando 
intervenções com públicos específicos e contribuindo com a efetivação e apropriação 
de tais direitos entre a população em geral, destacando, portanto, a importância da 
Universidade em cumprir sua responsabilidade social. A Liga abrange diversos tipos de 
atividades, dentre elas, os Ciclos de Debates, que consistem em eventos abertos ao 
público – organizados periodicamente em prol da exposição e discussão de temas 
ligados aos Direitos Humanos – que contribuem diretamente para a conscientização e 
participação de profissionais e estudantes, no que diz respeito aos seus direitos e à 
necessidade da atuação de cidadãos mais críticos e participativos na sociedade. Tem 
sido priorizada, nestes espaços, a conjunção de saberes de diversos campos da ciência, 
e não apenas a psicologia, tais como Sociologia, Direito, História, Serviço Social, 
Filosofia e outras. Também têm sido convidados também como debatedores atores de 
espaços externos à academia, tais como líderes comunitários, representantes do poder 
legislativo do município e do Estado, executores das políticas públicas, promotores e 
defensores públicos, de modo a alcançar a comunidade permitindo uma interlocução 
entre a Universidade e a Sociedade. Ao longo dos últimos anos, foram realizados 
debates sobre os seguintes temas: I. Crianças em Situação de Acolhimento Institucional: 
Uma Visão Interdisciplinar; II. Redução da Maioridade Penal; III. Internação 
Compulsória; IV. Remoções e Direito à Moradia; V. Direitos Humanos para quem?; VI. 
Direitos Humanos no contexto dos 50 anos do golpe Militar; VII. Ações do Ministério 
Público: Diálogos com a Universidade; VIII. Adolescência e Violência: Discussões sobre 
a Socioeducação. A atividade do Ciclo de Debates é a atividade de extensão 
permanente da Liga de Direitos Humanos, permitindo interlocução entre os diversos 
interessados sobre uma temática e, desta maneira, fortalecendo a socialização do saber 
academicamente produzido, transformando a própria universidade em espaço 
comunitário e político, de aproximação com movimentos sociais. 
 
Palavras-chave: Extensão. Direitos Humanos. Conscientização. Psicologia.  
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(UFPA) e Flávia Cristina Silvia Lemos (UFPA) 
 

Resumo 
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), atuante no Brasil desde 1950, 
tem exercido forte pressão em contexto nacional a fim de garantir o acesso das crianças 
de 0 a 6 anos à educação infantil nas últimas décadas, com a finalidade de combater a 
pobreza e melhorar a qualidade de vida da população. Para aumentar a oferta de vagas 
neste nível de ensino sem aumentar consequentemente os gastos em educação, o 
UNICEF prescreve como alternativa um modelo não-formal de atendimento: que se 
utiliza de mão de obra desqualificada e majoritariamente voluntária, espaços e materiais 
pedagógicos improvisados, a fim de atender rapidamente e a baixo custo crianças 
pobres que não têm acesso à creche e pré-escola, e que moram, em sua maioria, em 
áreas periféricas das grandes cidades. Considerando o UNICEF um elo importante na 
cadeia de atores que produzem e governam a infância pobre no Brasil, o presente 
trabalho se configura como uma revisão bibliográfica acerca da relação entre esta 
agência e as políticas de educação infantil brasileiras. Além de uma análise da situação 
da literatura sobre o tema, procurou-se traçar relações entre as práticas do UNICEF e 
políticas de educação infantil no país, e descrever a concepção de infância e educação 
agenciada por este organismo. A partir da análise de literatura realizada, e utilizando-se 
de ferramentas teórico-conceituais desenvolvidas pelo filósofo francês Michel Foucault, 
argumenta-se que o UNICEF exerce o governo das crianças brasileiras a partir da 
produção de saberes minuciosos sobre a infância em território nacional (estatísticas, 
relatórios, etc.) que embasam prescrições de condutas a serem tomadas pelo governo 
em relação a este público, assim como através da participação em redações de políticas 
públicas para educação. Também financiam iniciativas da sociedade civil de cunho 
filantrópico e assistencialista, e realizam programas em parceria com o governo. Este 
organismo embasa sua concepção de infância a partir de teorias desenvolvimentistas, 
e justifica a necessidade do acesso à educação por parte das crianças pobres a partir 
de seu futuro retorno econômico. A educação das crianças é objetivada por este 
organismo como investimento em capital humano, e frutífera estratégia para promover 
uma quebra no “ciclo da pobreza”, como justificativa da necessidade de garantia deste 
direito. Evidencia-se o paradoxo sujeito de direitos versus sujeito empresário de si 
mesmo, tipicamente neoliberal. 

Palavras-chave: UNICEF; educação infantil; políticas públicas.  
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Resumo 
Este trabalho apresenta os resultados de um estudo inscrito na Linha de Pesquisa 
Cultura e Processos Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação 
(Mestrado), da Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Goiás (PPGE-FE-
UFG). A pesquisa de caráter bibliográfico-documental objetivou analisar os nexos 
políticos e ideológicos das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em 
Psicologia (2004 e 2011) considerando panoramas históricos, econômicos, sociais e 
políticos.  Os procedimentos adotados incluíram levantamento e análise dos 
documentos oficiais relacionados às Diretrizes; estudo de produções bibliográficas e 
registros históricos, selecionando trabalhos e documentos oficiais com remissão às 
Diretrizes e à formação em Psicologia; revisão e síntese de conceitos e categorias 
filosóficos e científicos relevantes à compreensão do objeto. O referencial teórico 
fundamenta-se nos conceitos de sociedade do capital, ideologia, emancipação política 
e humana, a partir de autores como Marx, Engels, Lukács e Mészáros; contempla 
autores que discutem educação, formação ampla, formação em Psicologia, história da 
Psicologia e história do Brasil; e desenvolve a categoria de “ideologia do compromisso 
social”. No Brasil, a graduação em Psicologia passou por grandes transformações desde 
sua instituição legal em 1962. Destaca-se as mudanças decorrentes das exigências 
emergidas junto com a Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Há um processo de 
substituição do Currículo Mínimo pelas Diretrizes Curriculares, enquanto balizadores 
para os cursos de graduação. A mudança aconteceu em uma conjuntura de 
reestruturação produtiva, que impõe novas exigências para formação, tendo relação 
com aspectos históricos, econômicos, sociais e políticos. Constata-se que, depois de 
2004, a discussão sobre a temática da formação em Psicologia é significativamente 
menor do que na década anterior. Além disso, as discussões pós-instituição das 
Diretrizes tendem a analisar as áreas específicas da formação, em detrimento da 
promoção de uma discussão ampla, transformadora e transversal para a Psicologia. 
Distintas ideologias competem para a constituição das Diretrizes conforme emergem do 
contexto geral de lutas sociais e encontram seus correspondentes no campo específico 
da Psicologia. Os resultados encontrados demonstram que concorrem para a 
construção das Diretrizes diferentes ideologias, que se manifestam interna e 
externamente ao campo da Psicologia, com destaque para o debate em torno de uma 
formação especializada ou generalista. Nas Diretrizes aprovadas persistem 
contradições verificadas no seu processo de constituição, sendo perceptível nos 
documentos a coexistência de perspectivas como: a “ideologia do compromisso social”; 
a expectativa da realização da “cidadania”; a formação a partir de “habilidades e 
competências” próprias ao modelo caracterizado pela reestruturação produtiva; noções 
especializadas e generalistas da formação. 
 
Palavras-chave: ideologia; política; Psicologia; Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 



113 
 

113 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

MOVIMENTO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA EM GOIÂNIA-GO: 
TRAJETÓRIA HISTÓRICA E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SUBSTITUTIVOS 
 

Débora Jerônima Arantes (UERJ) 
 
 
Resumo 
O estudo sistematiza a pesquisa iniciada em 2015, no Trabalho de Conclusão de Curso 
de Psicologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), e em andamento no mestrado 
do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (PPGPS/UERJ). Propõem-se analisar a trajetória histórica do movimento 
da Reforma Psiquiátrica em Goiânia-GO e a implementação dos serviços substitutivos 
no município. O movimento da Reforma Psiquiátrica se constituiu de forma distinta nas 
diversas regiões do Brasil, devido a determinantes históricos, políticos, sociais e 
econômicos. A pesquisa indica que os registros sobre o processo da Reforma 
Psiquiátrica na realidade goianiense são escassos e localizados em fontes diversas. 
Destarte, o presente estudo se justifica pela necessidade de sistematização do processo 
em Goiânia, resgatando os principais acontecimentos e atores sociais, contribuindo com 
o desenvolvimento de um documento histórico e de memória. O estudo consiste em 
uma pesquisa historiográfica, os procedimentos adotados, por hora, foram a revisão 
bibliográfica sobre o tema e o levantamento e análise de documentos oficiais. O trabalho 
contextualiza os pressupostos teórico-práticos do modelo psicossocial e a política 
pública de desinstitucionalização, bem como apresenta a realidade da reforma em 
Goiânia e um mapeamento dos serviços substitutivo do município A análise dos dados 
se fundamentou no método materialista histórico dialético, explicitando, a partir da 
teorização, as formações ideológicas sobre a base da prática material. Os dados 
levantados apontam que o movimento da Reforma Psiquiátrica em Goiânia emerge 
entre o fim da década de 1980 e o início da década de 1990, impulsionado pela 
mobilização dos movimentos sociais locais, determinando a reestruturação da política 
pública de saúde mental do município, iniciada em 1998. Entre os anos 2001 e 2004, 
acompanhando o cenário nacional de promulgação da Lei Federal de Saúde Mental 
10.216/2001 e incentivo ao desenvolvimento da rede de saúde mental, foram 
implantados grande parte dos serviços substitutivos do município. Observou-se que tais 
avanços também foram fruto de uma gestão local comprometida com a Reforma 
Psiquiátrica e luta antimanicomial, o que não foi observado em anos seguintes. A 
pesquisa destacou que, após um período de estagnação, a rede de saúde mental de 
Goiânia voltou a ter alguns avanços a partir de 2011, em consonância com a política 
nacional de fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). O momento atual 
é marcado por grandes desafios, caracterizados pelo desinteresse da gestão local na 
efetivação da política da reforma, o que pode ser evidenciado pela precarização dos 
serviços, estrutura física impropria, falta de materiais, condições inadequadas de 
trabalho, desarticulação da rede, inexistência de atenção 24 horas, cortes e mudanças 
administrativas. O trabalho possibilita dar visibilidade a trajetória histórica e desvelar 
aspectos do cenário atual da rede de saúde mental de Goiânia. A análise visa contribuir 
com a mobilização, para o enfrentamento dos desafios e potencialização dos avanços 
existentes, bem como para a apreensão das forças em jogo, de modo a fomentar o 
debate dos movimentos sociais e a reflexão/ação destes atores sociais para 
transformação desta realidade. 
 
Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica; políticas de saúde mental; Goiânia-GO; serviços 
substitutivos. 
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Resumo 
Introdução: A população com mais de 60 anos tem crescido na maioria dos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. Com o aumento continuado desta população é 
importante a preocupação dos governos em construir políticas públicas que favoreçam 
a melhoria da qualidade de vida e autonomia destas pessoas. No Brasil, os avanços nas 
políticas voltadas para essa população se deram a partir das prerrogativas preconizadas 
na Constituição Federal de 1988. Durante a década de 90 foram regulamentadas a 
Política Nacional do Idoso e a Política Nacional de Saúde do Idoso. Porém, os serviços 
de saúde voltados para a pessoa idosa ainda não atendem de forma satisfatória esse 
segmento da população. Desenvolvimento: Ramos (2002) afirma que a interação entre 
os aspectos físicos, a saúde mental, a independência financeira, a capacidade funcional 
e o suporte social são fundamentais para a compreensão da saúde da pessoa idosa. 
Por outro lado, Domingues (2014) adverte sobre o perigo de propostas que integrem um 
discurso ideológico que oculta a heterogeneidade das experiências de envelhecimento, 
sendo prioritária a construção de espaços que priorizem a narrativa sobre suas histórias 
de vida.  Ademais, é digno de nota, que apesar da importância e do crescimento desta 
população, ainda são poucas as iniciativas públicas que buscam atuar em uma vertente 
ampliada no sentido de aumentar as possibilidades de melhoria da qualidade de vida e 
empoderamento da pessoa idosa. Nesse contexto, propomos a construção de um 
espaço coletivo de escuta a pessoas em processo de envelhecimento. Objetivos: A 
oferta do espaço coletivo visa possibilitar a implicação desses sujeitos em suas próprias 
histórias de vida. No tocante à equipe técnica, objetivamos contribuir na produção de 
saber sobre as propostas de intervenção com esse público. Método: O espaço é 
ofertado por estagiários do curso de graduação em Psicologia do Centro Universitário 
Uniabeu (Belford Roxo-RJ), a partir de suas inserções no estágio específico obrigatório 
em Psicologia e Saúde e em Psicologia Comunitária. Tais modalidades de estágio 
incluem ações articuladas com a Prefeitura Municipal de Belford Roxo (RJ), a partir de 
convênio firmado com o Centro Universitário Uniabeu. Os encontros ocorrem de forma 
experimental no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), semanalmente, com cerca de 
dez integrantes e dois estagiários moderadores. Podendo futuramente constituir-se 
como proposta de intervenção à equipe da Policlínica do Idoso (serviço público 
específico para essa população). O método utilizado baseia-se na análise qualitativa a 
partir de revisão bibliográfica sobre a temática e da realização do referido espaço de 
escuta. Este último segue a regra básica da associação livre (Freud,1913) e escuta 
psicanalítica com idosos pertencentes à comunidade em questão. 
Resultados/Conclusões: A pesquisa está na etapa de revisão bibliográfica e 
inicialização da escuta analítica no espaço coletivo. Conclui-se, preliminarmente, que é 
relevante tratar esse tema como pauta na Rede de Atenção à Saúde e entre outros 
serviços do território. 
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Resumo 
 o termo Mistanásia tem origem grega: mis, miserável; e thanatos, morte, podendo ser 
traduzido como: “morte infeliz, prematura, abandonada, fora de hora e/ou antes do seu 
tempo” (MENDONÇA; SILVA, 2014). A saúde pública integra os direitos sociais dos 
cidadãos, o que implica a obrigatoriedade da prestação de serviços por parte do Estado, 
contudo existe um descaso, pois essa questão vem se agravando consideravelmente 
por omissão ou ineficiência (PÊCEGO; LIMA, 2014). A crise na saúde é crescente e 
encontra-se traduzida pela carência de recursos financeiros, administrativos, má gestão 
e falta de leitos, mas isso não justifica a adoção de práticas criminosas à vida humana 
em situações de fragilidade. As moralidades de ações em saúde pública visam garantir 
um padrão de acesso ao serviço e o desenvolvimento da capacidade humana 
(SANTOS, et al.; 2014). O motivo para tratar de tal temática veio da observação de 
diversos casos quanto à omissão, os chamados “crimes sociais diários” ressaltando que 
estes não apresentam responsabilização de quem os cometem. Objetivo: revisar a 
produção científica sobre a Mistanásia na saúde pública. Método: trata-se de uma 
revisão de literatura realizada através de busca online na Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS), utilizando os seguintes descritores: Mistanásia; Saúde pública; Bioética. 
Resultados: foram selecionados artigos na base de dados SCIELO e livraria online 
LILACS. Além de discussões sobre o conceito de mistanásia, os estudos ressaltaram 
que a promoção da saúde, como forma de fortalecer os indivíduos parece estar 
perdendo força diante das constantes desigualdades sociais. Cabe evidenciar que o 
direito à vida é universal e fundamental, este deve ser questionado diante do quadro 
lastimável da saúde pública (PÊCEGO; SILVEIRA, 2013). Destacaram ainda, a 
relevância do uso da Bioética, já que esta assume o campo interdisciplinar, uma vez 
que enfoca questões referentes e inerentes à vida como também, princípios que 
norteiam os cidadãos em prol da saúde. Conclusões: o perfil da produção científica foi 
marcado pela desassistência elevada. Revelando a necessidade gritante de uma nova 
abordagem para o modelo de discussão diante da integridade dos sujeitos considerando 
a vulnerabilidade frente ao amplo processo de exclusão social, considerando assim os 
aspectos biológicos, físicos, afetivos, sociais, como também deveres profissionais.  

Palavras-chave: Mistanásia. Saúde Pública. Desigualdades Sociais. Bioética. 
Vulnerabilidade Humana. 
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Resumo 
O projeto de extensão "Psicologia Comunitária e Mediação Comunitária: 
instrumentalizando uma prática" do curso de psicologia, realizado pela Faculdade 
Luciano Feijão (Sobral-CE) foi concretizado junto aos mediadores que formam o Núcleo 
de Mediação Comunitária na comunidade Sinhá Sabóia e que tem por objetivo promover 
a pacificação social, o fortalecimento das bases comunitárias e a prevenção e solução 
de conflitos. O objetivo do projeto era conhecer o núcleo de mediação comunitária bem 
como fazer aproximações da psicologia comunitária junto à mediação comunitária a 
partir da troca de experiência. No trabalho foi possível aprofundar alguns 
desdobramentos teóricos acerca da mediação enquanto instrumento para restituir a 
capacidade da comunidade de gerir seus próprios conflitos de maneira participativa, 
autônoma e libertadora. A mediação comunitária é um processo informal de resolução 
de conflitos de forma consensual, onde o mediador não pode opinar ou decidir sobre as 
pessoas envolvidas, visando contribuir para a redução da violência, através da solução 
pacífica dos conflitos e da participação ativa do cidadão. Essa prática favorece a 
emancipação dos indivíduos, através da promoção da autonomia, se configurando como 
um empoderamento pessoal, o qual desencadeia respeito recíproco e sentimento de 
pertencimento entre os membros da comunidade. A partir da mediação comunitária as 
pessoas aprendem a problematizarem seus conflitos, a criarem situações nas quais as 
pessoas passam a analisar criticamente suas ações cotidianas, suas opiniões sobre o 
mundo e sobre si mesmas, proporcionando novas formas de conhecer sua realidade e 
seu entorno. A mediação comunitária é uma justiça feita para a comunidade, na 
comunidade e pela comunidade. Para a comunidade por ter como foco os moradores 
das comunidades; na comunidade por estar inserida nestes locais e, em geralmente, 
que tenha altos índices de violência; e pela comunidade por ter como protagonistas 
moradores da comunidade e lideranças comunitárias. O projeto se dividiu em três 
etapas distintas, contudo não excludentes, sendo que algumas delas ocorriam 
simultaneamente. A primeira etapa se constituiu de uma familiaridade com o local e de 
um preparo no que diz respeito ao aparato teórico sobre os assuntos. A segunda etapa 
realizada foi o das observações do processo de mediação de conflitos. A terceira etapa 
do projeto foi a de formação dos mediadores através de momentos de conversas, 
palestras e de técnicas vivenciais. A metodologia foi do tipo exploratória com abordagem 
qualitativa, no que se refere a coleta de dados enquadra-se como de caráter 
bibliográfico, buscando informações e dados disponíveis em periódicos, livros e artigos 
científicos, os quais fornecerá o embasamento teórico para a pesquisa. A observação e 
a utilização do diário de campo também foram instrumentos utilizados na forma de 
estruturar os dados e vivências. Dessa forma, sem a pretensão de exaurir o assunto, 
conclui-se que a mediação comunitária pode ser compreendida como um mecanismo 
catalisador que facilita o processo de autodeterminação dos sujeitos.  Sendo um espaço 
de acesso a cidadania, o qual envolve a participação, a escuta mútua, responsabilização 
por seus atos e o empoderamento, promovendo, uma maior autonomia e libertação no 
cotidiano comunitário.  
 
Palavras-chave: mediação comunitária, cidadania e empoderamento. 
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Resumo 
O presente trabalho pretende apresentar a análise de uma experiência vivida pela 
comunidade do Lagamar, localizada em uma zona privilegiada de Fortaleza, na luta pela 
ZEIS (Zona Especial de Interesse Social). O Lagamar tem sua História marcada pela 
resistência, o que a caracteriza como uma comunidade que tem expressiva mobilização 
social. Surge na década de 50, quando agricultores que fugiam da seca, vieram em 
busca de uma vida melhor na cidade grande. Hoje a população encontra-se em situação 
de vulnerabilidade, ou seja, com redução das capacidades humanas levando os sujeitos 
à condição de sujeitados, demandantes de proteção social. São situações vividas como 
desigualdades produtoras de sofrimentos materiais, relacionais, psíquicos, chegando ao 
sofrimento ético-político. A cidade é um espaço público e de acesso universal, é também 
produtora de afetos e lutas, que unem as pessoas e fortalece a coletividade. Nesse 
sentido a Fundação Marcos de Bruin (FMB) há 22 anos atuando na comunidade, abraça 
esta causa e realiza um plano de ação que mobiliza a comunidade, instituições públicas, 
organizações não governamentais e outras comunidades. Na perspectiva fundamental 
de articular, acompanhar e mobilizar, elaborou estratégias que viabilizassem a 
realização dos objetivos da comunidade em se tornar ZEIS. A não remoção e o desejo 
de melhorias das condições urbanísticas e da regularização fundiária os moradores 
transformaram em uma meta a ser alcançada. Um dos instrumentos propostos pela lei 
para alcançar esse objetivo é a Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, cuja 
concepção básica é incluir no zoneamento da cidade uma categoria que permita, 
mediante um plano específico de urbanização, o estabelecimento de um padrão 
urbanístico próprio para os assentamentos. A metodologia utilizada foi a dialógica 
vivencial (MDV) de participação social e na Educação Biocêntrica. A Educação 
Biocêntrica propõe o desenvolvimento da inteligência afetiva nas relações cotidianas. A 
mobilização popular tinha como propósito habilitar pessoas e grupos de moradores na 
garantia do exercício da sua cidadania através de mecanismos de desenvolvimento 
pessoal e amadurecimento coletivo. A mobilização comunitária em torno da ZEIS 
promoveu a formação de grupos de onde eclodiram novas lideranças comunitárias. A 
instrumentalização de líderes e o empoderamento da população garantiu a defesa dos 
seus direitos e a compreensão de seus deveres frente à sociedade. A articulação foi 
pautada na vontade de vivenciar a liberdade, que indivíduos caminhem com os seus 
próprios pés e acreditem em si, responsabilizando-se por si, pelo coletivo e pelo por vir. 
Hoje ao retornar à comunidade se observa um cansaço histórico devido ao silencio das 
políticas públicas, depois da trajetória de sete anos, entre conquistas e derrotas, nos 
deparamos com a contraditória realidade de fortalezas e debilidades de indivíduos e 
coletivos. A violação de seus direitos, o descrédito na política, a descontinuidade das 
políticas públicas e a fragilização dos direitos humanos, são fatores encontrados nos 
resultados que desmotiva o indivíduo, debilita a sua autoestima, impossibilitando a sua 
apropriação de um espaço que parece não existir, confundindo o cidadão, negando-o o 
direito à terra, o direito a cidade, o direito de ter direitos. 
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Resumo 
A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem se consolidado como uma ferramenta de 
potencialização do cuidado em saúde, no tocante da Atenção Básica (AB). Dá-se o 
mérito a sua abrangência e fortalecimento nos territórios e comunidades aos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), que desenvolvem por meio de suas práticas e vivências 
profissionais, o papel de consolidação desta política, tornando-se um agente social.  
Este trabalho apresenta os resultados parciais de um projeto, em curso, de ação em 
Educação Permanente em Saúde Mental (SM), com os ACS da Unidade Básica do 
Bairro de Jardim Planalto do município de Parnamirim – RN, realizado por graduandos 
em psicologia, no Estágio Profissionalizante em Saúde I. O projeto foi construído em 
cima da pungente necessidade de capacitação, e na não promoção e cuidado em SM 
na unidade, refletidos na elevada demanda e a não execução de ações específicas. 
Relatamos as experiências e os resultados iniciais dos encontros desenvolvidos até 
aqui, que acontecem nas sextas-feiras, na própria instituição, com duração de duas 
horas cada, com foco nas duas equipes de ACS, que somam um total de quinze 
profissionais. Este é um trabalho qualitativo em saúde, utilizando a técnica de grupo 
focal e empírico, para coleta inicial de dados, fizemos o uso de uma entrevista 
estruturada, que possibilitou o desenho da situação descrita. O objetivo foi identificar as 
necessidades de práticas e saberes em SM nas equipes de ACS, e por meio da 
Educação Permanente, promover a construção coletiva de estratégias em cuidado na 
AB, e ressaltando o valor e as contribuições da psicologia. As narrativas coletadas 
denunciam a falta de capacitação, pela despolitização desses profissionais, que são 
capazes de refletir e intervir na realidade local.  Os diálogos também trazem a falta de 
indicadores em SM no território, que indicam a negligência das demandas, 
potencializando o cuidado apenas às práticas medicamentosas. Não existe um diálogo 
entre os diversos serviços das redes em saúde, a falta de comunicação impossibilita o 
conhecimento e ações integradas com os instrumentos da política em Saúde Mental, 
Álcool e Outras Drogas. Os encontros permeiam através do conhecimento, formas de 
pensar em um cuidado, mais amplo, integral, universal, especializado, e também a 
atuação na condução dos problemas. Com os estímulos a construção de estratégias, 
vem ocorrendo um processo de co-responsabilização social, que implicam na 
transformação para garantir o bem-estar aos pacientes e familiares, e a percepção da 
utilização dos encontros para construção de ações protagonistas, estimulando as 
reflexões críticas e as mudanças necessárias para efetivar o cuidado em saúde mental.  
 
Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Saúde Mental; Atenção Básica; 
Agentes Comunitários de Saúde.  
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PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA: ESTIMA DE LUGAR, 
POTÊNCIA E RESISTÊNCIA NA PRAINHA DO CANTO VERDE 

Daniel Welton Arruda Cabral (UFC) e Zulmira Áurea Cruz Bomfim (UFC) 
 

Resumo 
Este trabalho é parte de uma dissertação de mestrado realizada na Universidade 
federal do Ceará discute a participação comunitária e a relação afetiva 
(sentimentos e emoções) dos sujeitos com o ambiente, na Prainha do Canto 
Verde, em Beberibe, Ceará. Seus objetivos envolvem, além de uma análise da 
inter-relação destes dois fatores, um levantamento do modo de vida comunitário, 
e o estudo das implicações da participação/ausência participativa nas 
representações e afetos dos sujeitos em relação ao lugar. Para isso, utilizamos o 
referencial teórico da Psicologia Social, Psicologia Comunitária, Psicologia 
Ambiental e de autores que estudam a categoria afetividade, em uma tentativa de 
superar o dualismo presente tradicionalmente na Psicologia que dicotomiza 
subjetividade e objetividade, razão e emoção, em especial a partir do conceito de 
estima de lugar. O público alvo foram os moradores adultos, de ambos os sexos 
e diferentes escolaridades, da referida localidade, que foram analisados a partir 
de dois grupos: participantes de ações comunitárias e não participantes de ações 
comunitárias. Para tal, utilizamos as seguintes metodologias: observação-
participante, investigando o modo de vida local e o funcionamento comunitário; 
entrevistas individuais e grupo focal, utilizadas para entender as diferenças entre 
o posicionamento dos dois grupos sobre as ações participativas e a percepção do 
lugar; e aplicação do instrumento gerador dos mapas afetivos, investigando os 
sentimentos e as emoções dos sujeitos em relação ao ambiente, a partir das 
seguintes imagens: pertencimento, agradabilidade, contraste, insegurança e 
destruição.  Na Prainha do Canto Verde, nos deparamos com um forte sentimento 
de comunidade e laços de solidariedade e cooperação entre seus moradores. Foi 
encontrada uma diferença entre participantes e não participantes de ações 
comunitárias no tocante a: sentimento de comunidade, apego ao lugar, sensação 
de segurança/insegurança, preocupação com a preservação ambiental e 
percepção dos problemas locais. A participação comunitária, que é massiva e 
engajada, se evidenciou muitas vezes como ligada à identidade destes sujeitos, 
formada desde a sua infância, especialmente pela identificação com a 
participação dos pais, gerando um movimento de resistência coeso de luta pela 
sua terra e seus direitos.  A participação se mostrou vivenciada a partir de 
sentimentos como “desejo” e “paixão”, e motivada pela vontade de preservar o 
local e o modo de vida para seus filhos. Como resultado dos mapas afetivos a 
imagem de “pertencimento” esteve significativamente mais associada ao grupo 
participante de ação comunitária, já as imagens de “contrastes”, “insegurança” e 
“destruição”, ao grupo dos não participantes. A imagem “agradabilidade” esteve 
presente de forma significativa nos dois grupos. Entre os participantes, 
encontramos especialmente sentimentos em relação ao lugar como: amor, paz, 
tranquilidade, alegria. Entre os não participantes, também encontramos estes 
sentimentos, porém também surgiram sentimentos como tristeza e infelicidade. 
Dessa forma, evidenciou-se que a participação comunitária interfere nos 
sentimentos e nas emoções dos sujeitos em relação ao lugar, corroborando com 
a tese de Bomfim, que correlaciona a estima de lugar e a participação social, e 
sua consequente potencialização da ação humana. 
 
Palavras-chave: Participação comunitária. Relação pessoa-ambiente. Estima de lugar. 
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OS SENTIDOS DE COMUNIDADE DE MULHERES ASSENTADAS. 

Lucas Luis de Faria (UFGD) e Jacy Corrêa Curado (UFGD) 
 
 
Resumo 
Este trabalho se insere no âmbito da pesquisa “Os Sentidos de comunidade e as 
Metodologias de Trabalho Social” do curso de Psicologia da Universidade Federal da 
Grande Dourados, que está em andamento pelo período de julho de 2015à julho deste 
ano, período no qual estamos inseridos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Cientifica (PIBIC). A pesquisa faz parte de um projeto mais amplo que busca 
compreender os sentidos de comunidade identitária atribuídos pelos sujeitos que 
compõem as comunidades. O presente trabalho se propôs em identificar os sentidos de 
comunidade para as mulheres assentadas do assentamento Eldorado 2 na região de 
Sidrolândia/MS e a discutir as nomeações atribuídas às mulheres do campo, sendo que 
cada uma dessas nomeações produz e reproduz sentidos. O delineamento 
metodológico da pesquisa está pautado por princípios do método qualitativo, orientado 
pela abordagem teórico-metodológica de Práticas Discursivas e Produção de Sentidos 
no Cotidiano, conforme proposta de Spink, , que se alinha a pressupostos do 
construcionismo social, a processos de produção de conhecimento e à prática em 
pesquisa. As contribuições à pesquisa também se refere a participação de eventos de 
movimentos sociais do campo como o “I Congresso Nacional do Movimento dos 
Pequenos Agricultores – MPA” e “Encontro Estadual da Juventude do Sem Terra”. O 
objetivo é de analisar e discutir as diferentes práticas discursivas sobre assentamento 
para as mulheres assentadas da região de Sidrolândia, mapear as estratégias de 
enfrentamento das diversas formas de vulnerabilidades sociais vivenciadas no espaço 
rural, e compreender o sentido das nomeações que são atribuídas e assumidas às/pelas 
mulheres do campo em diferentes períodos e contextos. A coleta de dados dos sentidos 
de comunidade atribuídos pelas mulheres assentadas foi realizada por meio da “Oficina 
de Sentidos” desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa e Estudos sobre Práticas 
Discursivas e Produção de Sentidos no Cotidiano, do Programa de Estudos de Pós-
Graduados em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(SPINK, M., 2003a, 2003b) e da pesquisa “Gênero e os Sentidos do Trabalho Social” 
realizado por (Curado, 2008). A oficina ocorreu em três momentos, inicialmente as 
mulheres receberam uma folha com a palavra “assentamento” e por meio de associação 
livre dispôs nesse mesmo papel as palavras representando os sentimentos e ideias que 
pensavam ao refletir sobre assentamento, no segundo momento foi solicitado pelo 
pesquisador que compartilhassem uma narrativa vivenciada por elas no assentamento, 
e a última etapa consistiu em elaborar possíveis estratégias de enfrentamento as 
dificuldades vivenciadas nesse espaço. Já a discussão sobre as nomeações das 
mulheres em contexto rural foi realizada por meio de pesquisas bibliográficas em artigos 
e páginas dos movimentos sociais do campo. Os resultados da oficina estão em 
processo de análise em decorrência de ter sido realizada recentemente, porém foi 
possível perceber apontamentos quanto a problemas com assistência à saúde, 
transporte e ausência do poder público. Quanto aos sentidos das nomeações às 
mulheres em contexto de ruralidade foi possível concluir que essas nomeações são 
construções sociais resultado de contextos históricos e culturais que tem por objetivo 
atender demandas políticas e identitárias.  
 
Palavras-chave: Sentidos; Nomeações; Assentamento; Mulheres.  
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GESTÃO TERRITORIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: UMA ANÁLISE A 
PARTIR DOS DADOS DO CENSO SUAS 

Viviane Pereira da Silva (UFF) 
 
Resumo 
 A implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) faz-se mediante a 
instalação de unidades que atuam de forma territorial corporificando a presença do 
Estado no território. Nesse sentido, há que se considerar a ampliação significativa do 
número de Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) no decorrer dos últimos 
anos que inaugura uma nova identidade para a assistência social brasileira, a partir da 
lógica preventiva. Do ponto de vista do território a emergência dessas unidades 
“concretiza o direito socioassistencial quanto à garantia de acessos a serviços de 
proteção social básica com matricialidade sociofamiliar e ênfase no território de 
referência” (BRASIL, 2006:11). Desse modo, o estudo em tela tem como objetivo discutir 
a centralidade assumida pela gestão territorial da Proteção Social Básica em tempos de 
consolidação do SUAS. A metodologia utilizada foi análise comparativa dos dados do 
Censo SUAS1 no período de 2007-2015. Desenvolvimento: os dados indicam que houve 
um aumento significativo do número de CRAS no país, passando de 4195 unidades em 
2007 para 8155 em 2015, o que nos remete nos ao entendimento de que a implantação 
dos serviços de proteção social básica vem adquirindo novos contornos. Tomando como 
referência o Censo SUAS de 2015, o levantamento apurou que 49,1% destas unidades 
estão localizadas nos municípios de Pequeno I e que a região sudeste concentra o maior 
quantitativo, aproximadamente,34,4%. O estado de Minas Gerais é aquele que possui 
o maior quantitativo de CRAS, cerca de 1.132 unidades. No que tange ao número médio 
de famílias em situação de vulnerabilidade que residem no território de abrangência dos 
CRAS, a região nordeste concentra 38,1% destas famílias e a região sudeste 37,8%. O 
Censo revelou também, a presença de conflito/violência vinculado ao tráfico de drogas 
no território de abrangência de 66%das unidades. No tocante às formas de acesso dos 
usuários, a maioria, 50,9 %chega à unidade por demanda espontânea e 23,1 % por 
busca ativa. No território de abrangência de 26,9% dos CRAS há presença de povos e 
comunidades tradicionais, sendo que 43,3% são de comunidades quilombolas; 
(BRASIL/MDS, Censo SUAS 2015). Conclusões: considerando a necessidade de 
adoção de mecanismos que fomentem o fortalecimento da identidade dessas unidades, 
enquanto “portas de entrada” para o SUAS, percebemos a necessidade de avançar 
neste aspecto, desconstruindo o rótulo do CRAS, como unidade que apenas é 
responsável pela operacionalização de benefícios de transferência de renda. Por outro 
lado, as estratégias interventivas nos territórios devem estar fundamentada na tríade: 
estudos diagnósticos, planejamento, e no monitoramento das ações implementadas, 
levando em consideração as múltiplas realidades dos municípios brasileiros. Embora 
tenhamos avançado em vários aspectos, é preciso discutir ainda os canais que 
favoreçam uma intervenção conectada ao cotidiano dos territórios, pois instalação dos 
CRAS indica possibilidades de elevação dos níveis de participação e fomento do 
protagonismo dos indivíduos e famílias. 
 
Palavras-chave: centro de referência da assistência social, proteção social básica e 
território.  
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BIOPOLÍTICA, JUVENTUDE E TERRITÓRIOS URBANOS: O QUE SE PRODUZ EM 
NOME DA PROTEÇÃO SOCIAL? 

 
Jessica Pascoalino Pinheiro (UFC), Luís Fernando de Souza Benicio (UFC) e João 

Paulo Pereira Barros (UFC) 
 
 
Resumo 
O estudo em questão consiste em uma reflexão crítico/reflexiva acerca da inserção dos 
pesquisadores em uma Política Pública de juventude no município de Fortaleza, 
trazendo apontamentos sobre capturas e resistências às práticas de normalização em 
nome da proteção social, partindo do método cartográfico. Trata-se de uma proposta 
que se desdobra em torno de uma pesquisa-intervenção, sobre violência urbana 
envolvendo segmentos juvenis, realizada pelo grupo de pesquisa-intervenção Violência, 
Exclusão Social e Subjetivação (VIESES), ligado ao Departamento de Psicologia da 
Universidade Federal do Ceará. O campo de inserção desse estudo acontece em um 
Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA), localizado na Barra do 
Ceará. A rede CUCA localiza-se em territórios com índices significativos de 
desigualdade social (Barra do Ceará, Jangurussu e Mondumbim). A cartografia, 
enquanto método de pesquisa-intervenção, surge como uma atitude de pesquisa que 
possibilita acompanhar processualidades do campo a partir de suas composições e 
decomposições e, também, produzir interferências em um plano de forças. Diante dessa 
proposta, ressalta-se a inserção em duas atividades: 1) GT de Drogas e juventude - cuja 
proposta é construir espaços de educação permanente para distintos atores facilitando 
a discussão da perspectiva da Redução de Danos e suas contribuições nas práticas 
com as jovens daquele território e, também, 2) Oficinas com jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas de meio aberto (prestação de serviços comunitários e 
liberdade assistida) que possibilitam construir espaços, no âmbito do próprio 
cumprimento da medida, para problematizar temas ligados aos direitos dos jovens e das 
suas trajetórias de vida. Trata-se de atividades que constituem frentes de atuação do 
projeto de Extensão Re-tratos da juventude em parceria com a rede CUCA. O objetivo 
do projeto de extensão é criar espaços de análise e intervenção micropolítica nos 
territórios da cidade de Fortaleza acerca dos direitos humanos e da produção de 
subjetividades juvenis na atualidade. Por meio da inserção nessas práticas, 
cartografamos linhas que indicam o uso da perspectiva de proteção integral cujos efeitos 
são a reiteração de processos de tutela de adolescentes associados à noção de risco, 
num cruzamento e retroalimentação de vieses menoristas, proibicionistas e higienistas, 
despotencializando, assim, co-produções de linhas de resistências frente à 
criminalização das juventudes das periferias. O conceito de biopolítica, pensado por 
Foucault em “História da Sexualidade I (1988)”, ajuda-nos entender a atualização de 
dispositivos que incidem no corpo-espécie, no sentido de otimizar os modos de viver e 
produzir práticas de normalizações. Por meio da análise cartográfica das linhas de 
saber-poder-subjetivação que atravessam as duas atividades mencionadas, é possível 
afirmar que no CUCA operam determinadas práticas no sentido de docilizar 
disciplinarmente e regular biopoliticamente jovens da periferia, mediante signos da 
profissionalização e do empreendedorismo; prevenção de ociosidade de jovens que 
circulam pelas ruas; prevenção ao uso de drogas que reiteram a figura do jovem como 
potencialmente perigoso, existindo em tensão com práticas anti-proibicionista, numa 
perspectiva de redução de danos, de fomento à tessitura de trajetórias de re-existência 
por parte dos jovens que o ocupam. Portanto, coexistem práticas de captura e 
resistência neste espaço. 
 
Palavras-chave: Biopolítica; Juventudes; Políticas Públicas; Proteção social. 
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VULNERABILIDADES E SAÚDE MASCULINA: PREVALÊNCIA DE 
TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS EM HOMENS RESIDENTES EM CIDADES 

RURAIS. 
 

Edilane Nunes Régis Bezerra e Ana Alayde Werba Saldanha Pichelli (UFPB) 
 
 
 
Resumo 
O adoecimento psíquico, com destaque para os Transtornos Mentais Comuns (TMC), é 
um dos grandes problemas enfrentados na atualidade, comprometendo a saúde das 
populações e representando elevado ônus para a saúde pública. Não obstante, é notória 
a incipiência dos estudos com o enfoque acerca das necessidades de saúde masculina, 
no âmbito da atenção primária. Os serviços destinam menos tempo de seus 
profissionais aos homens e oferecem poucas explicações sobre mudanças de fatores 
de risco para doenças quando comparado com as mulheres. Este estudo tem como 
objetivo geral estimar a prevalência dos transtornos mentais comuns em homens 
paraibanos, associados com fatores socioeconômicos, de estilos de vida, busca por 
atendimento e saúde mental e objetivos específicos: Identificar os principais fatores que 
contribuem para a prevalência de TMC na população em estudo; Verificar a prevalência 
de TMC em homens residentes em cidades rurais paraibanas. Para uma amostra de 
268 homens residentes em cidades rurais, na faixa etária de 24 a 59 anos, foi aplicado 
um conjunto de instrumentos: SRQ-20 (rastreamento de transtornos mentais não-
psicóticos); Questionários de Estilo de Vida; de Acesso e Atendimento em Saúde; de 
Saúde Mental; Sócio-demográfico, cujos resultados foram analisados por estatística 
descritiva, razão de prevalência, de associação (qui-quadrado e test t) e multivariada 
(regressão logística). Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com base no 
método de cenas, com o intuito de compreender os sentidos que as pessoas atribuem 
para as diversas dimensões da sua vida cotidiana e, assim, decodificar as dimensões 
da vulnerabilidade, enquanto método de análise empregou-se a análise temática. Os 
homens que participaram deste estudo valorizam a saúde em uma perspectiva integral, 
pensam a doença como um sofrimento a ser evitado e reconhecem a importância do 
cuidado com a saúde, considerando os hábitos cotidianos, a qualidade de vida, a 

prevenção e a busca por cuidados médicos. Evidencia‑se que grande parte da não 

adesão às medidas de atenção integral, por parte do homem, decorre de aspectos 
culturais. Os estereótipos de gênero, enraizados em nossa cultura patriarcal, 
potencializam práticas baseadas em crenças e valores do que é ser masculino. 
Portanto, a doença é vista, como um sinal de fragilidade que os homens não 

reconhecem como inerentes à sua própria condição biológica. O homem julga‑se 

invulnerável, contribuindo para que ele cuide menos de si mesmo e se exponha mais às 
situações de risco; os homens, ao se sentirem fortes, resistentes e invulneráveis, podem 
não adotar comportamentos preventivos, nem tampouco acessar os serviços de saúde. 

Os entrevistados somente buscam ajuda quando não suportam mais, sentindo‑se 

intensamente atingidos pela doença, especialmente quando a situação socioeconômica 
é desfavorável. Conclui-se que em nossa sociedade, o cuidado é um papel considerado 
feminino, e as mulheres são educadas desde muito cedo para desempenhar e se 
responsabilizar por essa atividade. Neste estudo os homens consideram importante o 
cuidado com a saúde, parecem possuir uma concepção de saúde bastante abrangente, 
o compreendem em uma perspectiva ampla e integralizadora de aspectos sociais, 
físicos, psicológicos e espirituais. 
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RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA POPULAÇÃO DO CAMPO: UM OLHAR SÓCIO-
POLÍTICO SOBRE A SAÚDE DA FAMÍLIA. 

Danila Cristiny de Araújo Moura Aciole (UPE), Williane Sheema de Santana (UPE), 
Shyrleide Daniella Cunha Bezerra (UPE), Íris Pontes Soares; Andresa Lira Silva 

(UPE), Ângela Maria Pereira (UPE), Yuri Patriota Gomes Patriota (UPE) Fernanda 
Ferreira de Oliveira (UPE), Darllan Hugo da Silva Araújo (UPE) e Leonardo Carnut. 

 
Resumo 
A aprovação das Políticas Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, das 
Florestas e das Águas (PNSIPCFA) (portaria n° 2.866/2011), e Nacional de Saúde 
Integral da População Negra (PNSIPN) (portaria n° 992/2009) representou o 
reconhecimento da relação entre os determinantes sociais e as necessidades de 
atenção à saúde dos povos tradicionais, da negligência com as especificidades da 
população negra, e da precariedade nas condições de assistência às famílias e acesso 
aos serviços de saúde. No intento de efetivar ações que atendam as demandas de 
saúde destas populações, através da operacionalização das políticas públicas, o 
programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família com ênfase na Saúde 
das Populações do Campo, vigente desde abril de 2015, aparece como uma experiência 
pioneira de formação de profissionais dispostos a fazer saúde de maneira integral e 
holística, compreendendo a interação das características sócio-histórico-culturais com 
o processo de saúde e de doença dos indivíduos. Este trabalho pretende divulgar a 
atuação de caráter sócio-político dos profissionais de saúde do programa da RMSFC – 
1° turma – nas comunidades quilombolas de Garanhuns-PE, sob a perspectiva de que 
saúde se faz a partir de ações que contribuam com o protagonismo das populações 
assistidas. A partir das demandas de saúde das populações de assentamentos de 
reforma agrária e remanescentes de quilombos, o programa da RMSFC foi construído 
coletivamente pela Universidade de Pernambuco (UPE Garanhuns), pelo Coletivo Grão 
de Saúde do Campo, e pelos Movimentos Sociais. A equipe multiprofissional é 
composta por dezenove profissionais das seguintes áreas: Educação física, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, 
Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional; distribuídos em quatro comunidades 
em Garanhuns (nove profissionais) e quinze comunidades em Caruaru (dez 
profissionais). Nas comunidades quilombolas de Garanhuns atua-se em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde, Previdência Social e outros equipamentos sociais, como 
Unidade de Saúde da Família (USF), Associações de Moradores, Escolas e Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS), através de intervenções coletivas (grupos de 
promoção da saúde, educação permanente, matriciamento) e consultas compartilhadas 
e individuais. Durante este período de imersão e trabalho nos territórios, os profissionais 
foram agentes transformadores – e transformados – junto à comunidade. As ações de 
promoção da saúde são realizadas através do fortalecimento das relações familiares, e 
partindo das famílias incentiva-se a participação comunitária em todos os âmbitos, 
incluindo no fazer saúde. Apesar do breve tempo de atuação e dos entraves e 
dificuldades institucionais, observa-se resultados significativos, embora ainda 
insipientes, na construção do cuidado integral a saúde da população. O programa da 
RMSFC se insere no âmbito do combate às iniquidades de saúde e no aperfeiçoamento 
do Sistema Único de Saúde (SUS), buscando contribuir não somente com a superação 
das queixas fisiológicas, mas com a própria organização coletiva para suplantação de 
uma dívida histórica. A prioridade do programa fica clara em sua missão, a qual é 
“colaborar no processo de organização política e social das comunidades 
acompanhadas e assim fortalecer o protagonismo dessas populações assistidas através 
do cuidado em saúde”, afirmando assim a autonomia social e política dos comunitários.  
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Palavras-chave: políticas públicas, saúde da família, populações do campo, programa 
de residência, autonomia. 
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PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR: TECENDO POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
SAÚDE NA COMUNIDADE 

Alexandre Melo Diniz (UFRN) 

 

Resumo 
A pesquisa aqui descrita pautou-se na compreensão de como se processa o cuidado 
em saúde mental de usuários da atenção básica e psicossocial nas políticas públicas 
de saúde, de perspectiva comunitária, na construção do Projeto Terapêutico Singular 
(PTS). Objetivou-se identificar quais tecnologias de cuidado são utilizadas na 
construção do PTS em saúde mental na Estratégia Saúde da Família (ESF) e no Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS), relacionadas à autonomia e à corresponsabilização; 
e categorizar como se dão a resolubilidade e os fluxos do cuidado na construção do 
PTS na ESF e no CAPS. Trata-se de uma pesquisa qualitativa em que participaram do 
estudo 21 sujeitos, sendo estes, profissionais matriciadores do CAPS, profissionais da 
ESF e usuários dos referidos serviços no município de Fortaleza-CE. Para a coleta de 
informações, foram utilizadas as técnicas de entrevista semiestruturada e a observação 
sistemática. A análise do material empírico pautou-se nos pressupostos teóricos da 
Hermenêutica de Paul Ricoeur. As narrativas indicam que o apoio matricial se mostra 
como um ponto de intersecção entre a ESF e o CAPS no que se refere ao cuidado no 
campo da saúde mental comunitária. Com isso, este arranjo organizacional se torna um 
potente disparador na construção do PTS. O apoio matricial propicia espaço de encontro 
interdisciplinar entre profissionais da atenção especializada, profissionais da atenção 
básica e usuários/ familiares para discussão e encaminhamento de ações integrais 
favorecendo a construção do PTS pautado na corresponsabilização, autonomia e 
resolubilidade da atenção. Porém, alguns entraves são apontados para a efetivação do 
projeto terapêutico no cotidiano dos serviços, como: grande demanda de usuários em 
sofrimento psíquico; dificuldade de adesão por parte significativa das equipes da ESF à 
proposta de apoio matricial; as ações da atenção básica direcionadas aos programas, 
restringindo ações no campo da saúde mental e, ainda, pouca participação dos usuários 
na construção do projeto terapêutico. Diante de tal realidade, observa-se a necessidade 
de se criar e potencializar grupos terapêuticos na atenção básica em parceria com os 
equipamentos comunitários, acionando o apoio matricial como suporte especializado; e, 
ainda, favorecer a participação ativa do usuário para a efetivação do PTS como 
disparador do cuidado integral em saúde mental no território.  

 

Palavras-chave: Políticas Públicas de Saúde, Projeto Terapêutico Singular, Território.  
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A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E 
RELAÇÕES COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

Aline Amaral Sicari (UFSC), Natália Alves dos Santos (UFSC) e Andréa Vieira Zanella 
(UFSC) 

 
 
Resumo 
A pesquisa aqui apresentada foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), como parte dos estudos 
de mestrado e doutorado das primeiras autoras sob orientação da terceira autora. Trata-
se de pesquisa de caráter bibliográfico, denominada “estado da arte” ou revisão 
sistemática, que buscou investigar o que tem sido produzido sobre pessoas que vivem 
em situação de rua no Brasil. Considerou-se como fonte para a busca o Portal da 
CAPES e os descritores “pessoas em situação de rua” ou “morador de rua”. Para além 
do mapeamento das produções científicas, buscou-se investigar se estas estabelecem 
diálogo com as diretrizes das políticas públicas sociais e, em caso positivo, as 
características desse diálogo. Considerou-se a Lei nº 11.258 de 2005 como o marco 
inicial das políticas públicas de Assistência Social, legislação essa que prevê a 
prestação de serviços de atendimento para pessoas em situação de rua. Em 
decorrência, a busca foi realizada no período entre os anos de 2006 e 2015. Do total de 
sessenta e sete trabalhos encontrados, quatro foram excluídos por aparecerem 
duplicados no Portal, um por não estar no período delimitado e o outro por não fazer 
referência aos descritores da busca. Os trabalhos considerados para esta pesquisa 
foram vinte e seis artigos, trinta dissertações e cinco teses. Foram analisadas 
características de identificação dos trabalhos, tipo de estudo e temática principal, sendo 
os resumos considerados como fontes de informação. Constatou-se que não há 
prevalência de nenhum tipo de estudo. Observou-se, também, que parte das produções 
científicas (40%) articula a temática “pessoas em situação de rua” e “políticas públicas”, 
o que nos indica aproximação entre as produções científicas e a legislação brasileira do 
período delimitado. Evidenciou-se o número reduzido de publicações científicas nesta 
temática, levando-nos a problematizar e questionar se há um desinteresse no 
desenvolvimento de pesquisas que tem como objeto de estudo as pessoas em situação 
de rua. Apontamos, como necessária, a discussão e problematização da interlocução 
entre o saber acadêmico científico e a legislação brasileira referente à população em 
situação de rua, de forma a constituir e concretizar os princípios do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) de modo efetivo, e alcançar as propostas de promoção de 
cidadania, direitos fundamentais, sociais e humanos.  
 

Palavras-chave: pessoas em situação de rua, políticas públicas, pesquisa “estado da 
arte”.  
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SUJEITOS EM SITUAÇÃO DE RUA E CAPSAD –  (RE)EXISTÊNCIA EM 
TERRITÓRIO ELITISTA 

 
Aline Amaral Sicari (UFSC) e Bárbara Cristina Souza Barbosa (PMU) 

 

Resumo 
Em 2011 foi instituída a Portaria 3.088 do Ministério da Saúde que cria a Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento mental e com necessidades 
devido ao uso de crack, álcool e outras drogas. Considerando os avanços nas políticas 
públicas de saúde em propor a lógica da Redução de Danos como base fundamental 
para a oferta de cuidado psicossocial e os antagonismos que a acompanha na prática, 
nos propomos a refletir sobre as tramas tecidas entre usuários-equipe-vizinhos no 
cotidiano de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPSad). 
Neste resumo apresentamos as percepções, reflexões e inquietações das respectivas 
autoras, em seu contexto de atuação profissional, sobre a inserção de um CAPSad III 
em um bairro elitista da cidade de Uberlândia em Minas Gerias. A presença deste 
dispositivo de saúde neste território de classe social alta produz efeitos que explicitam 
o modo como os afetos transformam e orientam nossas relações nos territórios pelos 
quais fazemos história. Diante da presença de usuários do serviço que estão em 
situação de rua, nos deparamos com uma vizinhança que responde de modo violento, 
ameaçador e paradoxalmente amedrontado. O afeto do medo, concomitante com a ação 
da violência são as respostas a experienciação de circular no mesmo espaço com outros 
sujeitos de características adversas e socialmente inaceitáveis. O Estado, com suas 
múltiplas funções, é responsável por garantir a execução de políticas públicas para 
usuários de álcool e outras drogas alinhada a perspectiva da Redução de Danos e 
também tem o compromisso de fomentar a segurança pública. Com isso, tem-se uma 
participação contraditória, pois por um lado garante a existência de um serviço com a 
prevalência de um público em situação de rua, dentro de um território não marginalizado, 
por outro é gestor de insegurança social e contribui com políticas que punem o uso 
substâncias psicoativa e a vivência de pessoas que moram nas ruas. Percebemos que 
a circulação dos usuários do CAPSad III nesse bairro desencadeia alguns processos: a 
visibilidade de pessoas que eram tamponadas na sua existência e marginalizadas no 
seu estar na cidade, a fratura nos fazeres segregacionistas do bairro e a instauração do 
medo nas relações entre morador do bairro - usuário do serviço - equipe do CAPSad 
em variadas direções. Dessa forma, propomos compartilhar as reverberações, os 
impactos e os sentidos produzidos dentro do contexto inclusão/exclusão que culminam 
no questionamento da viabilidade da continuação do CAPSad dentro daquele território. 

Palavras-chave: pessoas em situação de rua, redução de danos, políticas públicas, 
CAPSad.  
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DROGAS E VIOLÊNCIA URBANA: O MÉTODO DA CARTOGRAFIA E A ANÁLISE 
DE PRÁTICAS NO COTIDIANO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 

Luís Fernando de Souza Benicio (UFC) e João Paulo Pereira Barros (UFC) 

 
 
Resumo 
Este estudo consiste em relatar o processo de construção metodológica de uma 
pesquisa-intervenção de mestrado, por meio do método da cartografia, para análise de 
linhas de saber-poder-subjetivação que produzem discursos e práticas institucionais em 
torno da relação entre drogas, violência urbana e segmentos juvenis no cotidiano de 
uma política pública, inserida em um território da periferia de Fortaleza. Trata-se de uma 
proposta que se desdobra em torno de uma pesquisa guarda-chuva, intitulada 
Juventude e Violência - cartografias dos processos de subjetivação na cidade de 
Fortaleza -, realizada pelo grupo de pesquisa-intervenção Violência, Exclusão Social e 
Subjetivação (VIESES) que, atualmente, está vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Investigar as práticas em 
torno das relações drogas, juventudes e violência urbana envolvendo determinados 
segmentos juvenis se torna de grande relevância, dado que a atual política de drogas 
produz em determinados territórios da cidade, processos de criminalização e extermínio 
de jovens, perpetuando a identidade do jovem da periferia como inimigo público. A 
cartografia, enquanto método para realização dessa pesquisa-intervenção, apresenta-
se como uma valiosa ferramenta de investigação. É por meio de uma inserção em um 
Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA), sendo este um dos 
dispositivos mais significativos das políticas de juventude em Fortaleza, que acontece o 
início do processo de cartografia, tornando-se um conceito-ferramenta para chegar até 
o Grupo de Trabalho Drogas e Juventude. O primeiro contato se deu por meio de uma 
roda de conversa sobre juventudes, violência e drogas, onde produzimos sentidos que 
apontam a ineficácia da atual política de drogas, marcada pelo proibicionismo e suas 
consequências no cotidiano das comunidades. Registram-se, ainda, narrativas que 
apontam desafios em torno da constituição de políticas intersetoriais que promovam a 
superação de discursos reducionistas e patologizantes das juventudes. Pois, quando a 
pauta discutida é violência e juventude da periferia, muitas vezes, os profissionais que 
operam as/nas políticas públicas, reproduzem uma concepção construída 
historicamente de que a juventude que está envolvida de alguma forma com as drogas 
é naturalmente violenta e perigosa. O contato com esse espaço, no processo de 
construção da metodologia, provocou significativos atravessamentos, dado pela 
oportunidade de fazer parte daquele território para além de um observador distante, mas 
compreendendo a necessidade de desfazer dicotomias sujeito-objeto e o lugar de 
especialista. Percebe-se que um dos principais deslocamentos produzidos na afirmação 
de construir pesquisa como empreendimento micropolítico é a possibilidade de construir 
análises coletivas. Nesse cenário, também, reconhecemos e produzimos práticas de 
resistência e liberdade, com destaque para a Redução de Danos, tornando-se assim 
uma perspectiva ética, política e conceitual frente à complexidade de um trabalho 
psicossocial comprometido com os direitos humanos. Por fim, destaca-se que essa 
experiência reitera uma das propostas da cartografia: transformar para conhecer, sendo 
indispensável para o surgimento processual do problema dessa pesquisa. 
 
Palavras-chave: Cartografia. Juventudes. Violência.   
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ESTUDO DA PRÁXIS DO PSICÓLOGO NO CONSULTÓRIO NA RUA NO 
MUNICÍPIO DE NATAL 

 

Antonio Júlio Garcia Freire (UNI-RN) e Rocelly Dayane Teotonio da Cunha (UFRN) 

 

Resumo 
Esse estudo refere-se à atuação do psicólogo do Consultório na Rua no município de 
Natal (RN). O consultório na rua é um dispositivo da atenção básica vinculado ao Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (NASF) sendo criado pela portaria Nº 2.488, de 21 de 
outubro de 2011, seu objetivo é atender e alcançar indivíduos em situação de rua. 
Entendemos que estudar a práxis do psicólogo dentro desse dispositivo, que atende 
prioritariamente pessoas em situação de rua, é entrar em contato com as forças que 
impulsionam indivíduos a usarem do espaço urbano como seu espaço de vivência e 
sustento, então é preciso fugir dos lugares comuns e ideias desgastadas, como atribuir 
a situação de um indivíduo nessa situação a drogadição ou patologias mentais, 
compreender que é conveniente ao modo de produção capitalista a existências de 
pessoas desempregadas sem acesso aos direitos básicos e marginalizadas, que 
componham uma reserva de mão de obra, um excedente a ser utilizado. “Ela 
proporciona às suas mutáveis necessidades de valorização o material humano sempre 
pronto para ser explorado…”(Marx, 1996). Nessa configuração, objetivamos investigar 
como se desenvolve a atuação do psicólogo no Consultório na Rua, buscando 
especificamente entender sobre seus vínculos empregatícios e formação teórico-
prática. Para alcançar esses objetivos, realizamos por meio de entrevista 
semiestruturada, psicólogos de três unidades do Consultório da Rua no município de 
Natal (RN), nos bairros de Mãe Luiza, Lagoa Seca e Ponta Negra. A partir da análise de 
dados apresentados, conclui-se como a prática do profissional da saúde mental dentro 
do consultório na rua, deve ser norteada pela inclusão e a capacidade de abarcar a 
singularidades sócio-históricas dos sujeitos, então a principal ferramenta para se 
trabalhar com essa população se torna o vínculo, é o que permite a continuidade de um 
tratamento, devolvendo autoestima e qualidade de vida para essas pessoas, além da 
necessidade de se debater mais as políticas e diretrizes que guiam essa prática junto a 
essa população, sendo constatado um grande descasco com as estruturas físicas dos 
consultórios pelo poder público e falta de políticas mais incisivas e variadas. 

Palavras-chave: Psicologia, Consultório na Rua, Práxis 
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OBSERVAÇÃO NO COTIDIANO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A PATERNIDADE E 
O CUIDADO: ENTRE (IN)VISIBILIDADES 

Jorge Lyra (UFPE), Mariana Azevedo (PAPAI), Benedito Medrado (UFPE), Rodrigo 
Lira (UFPE), Patrícia Caetano (UFPE), Rafael Accioly (PAPAI), Isabela França 

(PAPAI), Ricardo Castro (UFPE), Juliana Keila (UFPE), Thaís Ribeiro (UFPE) e Laís 
Barros (UFPE), 

 

Resumo 
O estudo proposto é fruto das reflexões e discussões produzidas a partir do projeto de 
pesquisa “Paternidade e cuidado nos serviços de saúde”, desenvolvido pelo Núcleo 
Feminista de Pesquisas sobre Gênero e Masculinidades – GEMA/UFPE e pelo Instituto 
PAPAI.  Este projeto tem como objetivo analisar a presença e o envolvimento dos 
homens no ciclo pré-natal, parto e puerpério tendo como foco os serviços de atenção 
primária em saúde na cidade do Recife/PE. Como eixo analítico para a elaboração deste 
trabalho utilizamos a discussão sobre a observação no cotidiano em diálogo com a 
temática sobre homens e saúde, a partir de um estudo qualitativo realizado em 8 
Unidades de Saúde da Família (USF). Assim, compreendemos o uso da observação no 
cotidiano na pesquisa como a convivência do/a pesquisador/a em um espaço de 
natureza pública, participando das ações e compartilhando da cultura que as sustenta 
(CARDONA; CORDEIRO; BRASILINO, 2014). A realização de observações no 
cotidiano das USF's foi pensada como uma primeira estratégia de aproximação com o 
campo de pesquisa, bem como uma forma de obter informações que nos auxiliassem 
na definição das USF's que iriam participar do desenvolvimento posterior do projeto, 
visto que esta etapa foi uma etapa inicial de pesquisa. Dessa forma, foi realizado um 
mapeamento das USF's localizadas na microrregião 4.3 do Distrito Sanitário IV do 
município do Recife. Neste processo, foram identificadas oito USF's na região. A equipe 
que compõe o projeto, definiu conjuntamente os critérios norteadores para as 
observações, como: presença de homens, relações de cuidado entre mães e pais com 
crianças e estrutura das USF's. Foram realizadas três semanas de observações, na qual 
cada Unidade foi “visitada” pelo menos quatro vezes, duas no turno da manhã e duas 
no turno da tarde perfazendo um total de 50 diários de bordo que foram sistematizados 
e sintetizados para as reflexões propostas (MEDRADO et al, 2011). Essas experiências, 
dessa forma, nos possibilitaram aproximações com as unidades e ampliou a 
compreensão sobre diversos aspectos em relação a elas. Desta maneira, em conjunto 
com a observação no cotidiano, apoiamos nossa discussão na perspectiva teórica de 
que nossos estudos são uma produção precária em que “o eu cognoscente é parcial em 
todas suas formas, nunca acabado, completo, dado ou original; é sempre construído e 
alinhavado de maneira imperfeita e, portanto, capaz de juntar-se a outro, de ver junto 
sem pretender ser outro” (HARAWAY, 1995, p. 26). Portanto, a partir desta localização 
no campo científico, constatamos que a organização territorial das instituições de saúde 
estão marcadas pelo modelo hegemônico biomédico que orienta práticas 
institucionalizadas de saúde, frente a tensionamentos relacionais que marcam alianças 
e resistências entre os profissionais de saúde; a (in)visibilidade dos homens dentro do 
serviço; e o cuidado como uma característica ainda atribuída ao feminino.        

Palavras-chave: políticas públicas, paternidade, atenção primária em saúde, 
construcionismo social 
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POLÍTICAS SOBRE DROGAS, VIOLÊNCIA URBANA E MODOS DE 
SUBJETIVAÇÃO: RE-TRATOS DA JUVENTUDE EM TERRITÓRIOS DA CIDADE 

DE FORTALEZA. 

Júlia Alves Dias Ribeiro (UFC), Luís Fernando de Souza Benício (UFC) e João Paulo 
Pereira Barros (UFC) 

 
Resumo 
Esse trabalho visa discutir capturas e resistências nas relações entre política sobre 
droga, violência urbana e modos de subjetivação juvenis na cidade de Fortaleza. Para 
tanto, tomar-se-á como analisadoras as intervenções produzidas pelo Projeto de 
Extensão Re-Tratos da Juventude, ligado ao Departamento de Psicologia da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), em um Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência 
e Esporte (CUCA), um dos principais equipamentos da política de juventude da 
prefeitura de Fortaleza, localizado no bairro Barra do Ceará, na periferia da cidade. O 
aludido projeto de extensão intenta criar dispositivos de análise coletiva sobre direitos 
humanos e modos de subjetivação junto a jovens e profissionais que atuam junto a tais 
segmentos em Fortaleza. Iniciadas em 2015, as ações extensionistas integram o 
conjunto de atividades do Grupo de Pesquisa-Intervenção “Violência, Exclusão Social e 
Subjetivação” (VIESES/UFC). Em meio à inserção das ações do Projeto Re-Tratos da 
Juventude no Cuca Barra e nos territórios da Barra do Ceará, ressalta-se que o 
proibicionismo e a guerra às drogas ainda são perspectivas hegemônicas naqueles 
cotidianos. Essas perspectivas continuam a atravessar algumas discursividades e 
práticas institucionais produzidas no cotidiano de equipamentos ligados às políticas de 
juventude, como é o caso do Cuca, manifestando-se pela vigilância, pela tutela e pela 
solicitação do uso da violência policial com vistas à repressão do uso de drogas por 
jovens frequentadores daquele espaço. Tais perspectivas produzem a figura do jovem 
da periferia como inimigo público, operando como dispositivos de recrudescimento de 
processos de criminalização, patologização e extermínio de jovens nas margens 
urbanas. Todavia, tensionando esse trato tradicional da juventude, considerada como 
problema social, e da droga, como problema de polícia, educadores sociais e técnicos 
ligados à diretoria de direitos humanos do Cuca Barra, em parceria com coordenador e 
extensionistas do Re-Tratos da Juventude, têm construído o Grupo de Trabalho (GT) 
“Drogas e Juventude”. Funcionando desde outubro de 2015, por meio de encontros 
mensais e composto por profissionais do Cuca Barra, jovens moradores daquele bairro, 
acadêmicos do graduação e do mestrado em Psicologia e também aberto a profissionais 
de outros pontos da rede intersetorial, esse GT vêm operando como importante espaço 
de resistência aos discursos e práticas institucionais hegemônicos acima aludidas. Por 
meio de metodologias participativas, nos encontros desse grupo são problematizadas 
questões tais como: lógicas e efeitos do proibicionismo e da guerra às drogas nas 
periferias urbanas, estigmas produzidos em torno de jovens pobres que fazem uso de 
substâncias psicoativas, implicações da relação entre políticas sobre drogas e violência 
urbana nos modos de vida dos segmentos juvenis naqueles territórios, a participação 
política das juventudes na (des)construção de estratégias de abordagem ao tema 
drogas em diálogo permanente com os direitos humanos, configurações e 
consequências das propostas de legalização e regulamentação das drogas, bem como 
das trajetórias e possibilidades de efetivação de estratégias da Redução de Danos (RD) 
no Cuca Barra, em articulação com a rede intersetorial. Conclui-se o trabalho 
enfatizando que equipamentos públicos ligados à política de juventude de Fortaleza, 
como o Cuca Barra, são palco de tensões entre perspectivas distintas no tocante às 
relações entre droga, violência e juventude, algumas com efeitos de reiteração de 
processos de sujeição criminalizante, outras mais dirigidas a transformações 
moleculares e à produção de processos de singularização que passam pela 
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experimentação de novos tratos da juventude negra, pobre e moradora de periferias 
urbanas. 

Palavras-chave: Juventudes. Drogas. Violência. 
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PRÁTICAS DISCURSIVAS SOBRE HOMENS E SAÚDE: AS DIRETRIZES 
POLÍTICAS QUE SE CONFIGURAM NO DIA A DIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA. 

Rodrigo Lira (UFPE), Jorge Lyra (UFPE) 

 
 
Resumo 
Este trabalho objetiva analisar as práticas discursivas de enfermeiros/as, médicos/as e 
técnicos/as de enfermagem sobre práticas masculinas de saúde, a partir do trabalho 
desses profissionais em Unidades de Saúde da Família (USF) da microrregião 4.3 da 
cidade do Recife/PE. Dessa forma, partimos do pressuposto de que o saber é situado a 
partir da visão do/a pesquisador/a que constrói o seu conhecimento no campo da 
pesquisa, que em nosso caso, se configura no dia a dia das USF’s, por meio na 
compreensão das diretrizes políticas que o circundam. Desta forma, compreendendo 
que é inegável a existência de prescrições e regras linguísticas situadas que orientam 
as práticas cotidianas das pessoas (MEDRADO; SPINK, 2013), procuramos obter 
informações construídas no diálogo com os/as entrevistados/as de 4 USF's, no intuito 
de realizarmos uma reflexão crítica com o próprio sujeito sobre a realidade que vivencia 
(MINAYO, 2007), para darmos visibilidade ao sentido produzido. Assim, elaboramos 
este trabalho tendo como diretriz uma análise qualitativa com os profissionais de saúde, 
por meio de análise de 56 diários de bordo (MEDRADO et al, 2011), produzidos a partir 
da observação no cotidiano e de coletas de materiais discursivos em 10 entrevistas 
semiestruturadas.  Nesse sentido, ao nos situamos no campo de estudos qualitativos, 
por meio das práticas discursivas, com o aporte do construcionismo social, compreende 
que há uma construção social do que é considerado em nossa sociedade como “ser 
homem” e que ela acarreta implicações na contemporaneidade, por exemplo, ao 
veicular uma imagem identitária masculina ligada ao não ser homossexual, a não ser 
mulher, a ser forte, capaz e protetor, violento, decidido e corajoso entre outras 
atribuições (BRAZ, 2005, p. 100). Por conseguinte, segundo Marlene Braz (2005) as 
questões sociais e de gênero perpassam a conduta e os hábitos masculinos, produzindo 
não somente modos de vida, mas também modos de adoecer e morrer, pois os homens 
são tidos, em nossa cultura, como fortes e as mulheres como fracas, e isto acaba por 
defini-los como pessoas e também as suas práticas de saúde. Desta maneira, 
percebemos que as construções do masculino e do feminino refletem na sociedade, 
afetando as formulações das políticas públicas e, também, o exercício de trabalho dos 
profissionais de saúde, visto que ao refletirmos sobre o exercício dos profissionais de 
saúde, torna-se relevante entender o panorama político que orienta a atuação da equipe 
multiprofissional que compõe uma USF juntamente com os usuários do serviço. 
 
Palavras-chave: políticas públicas, homens, práticas discursivas.  
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SAÚDE PÚBLICA, PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS: CARACTERIZAÇÃO E 
ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DE 

SEVERIANO MELO 

 
Makcion Muller Rodrigues Leite, Mikarla dos Santos de Oliveira Araújo e Walquiria 

Oliveira Dantas (UnP) 
 
 

Resumo 
O ser humano é integral, unificado e imerso em um contexto social, sujeito a riscos 
biológicos, psicológicos e sociais. O funcionamento dos serviços públicos de nosso país 
deve estar atrelado ao pensar crítico da criação e funcionamento das políticas públicas, 
da qual destacamos o Sistema Único de Saúde (SUS), que se caracteriza como uma 
das mais fortes estratégias mundiais de prevenção e promoção à saúde. Este estudo 
traz um foco nas gestões dos serviços públicos de saúde, que quando administradas 
incorretamente acabam por comprometer a vida daqueles que se utilizam dos serviços. 
Descrevemos os resultados de um estudo de campo realizado no Hospital Maternidade 
Municipal de Severiano Melo, localizado na cidade de Severiano Melo, no interior do 
estado do Rio Grande do Norte, na região Oeste Potiguar, com população de 5.752 
habitantes, de acordo com o senso 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O objetivo principal foi investigar e descrever sobre os principais desafios que 
são enfrentados, na garantia e qualidade dos serviços de saúde, assim como o 
funcionamento e promoção da política por parte da gestão municipal, fazendo a 
cobertura completa do território e da comunidade. Utilizamos como instrumento 
metodológico a etnografia, trazida por meio de visitas a instituição, com observações 
participantes do funcionamento, assim como, os serviços diversos. Para coleta de dados 
utilizamos entrevistas semiestruturadas, com todas as categorias de profissionais, 
incluindo as gestões da instituição e do município. Aplicamos também entrevistas 
semiestruturadas com os pacientes e usuários, para sabermos como eles avaliavam os 
serviços e gestões. As ações da instituição e da gestão municipal em saúde estão 
ligadas diretamente à atenção social, como meio da promoção e prevenção da saúde 
da população, facilitado através do diálogo com as demais redes, a exemplo, da 
assistência social, por meio de suas ferramentas. O hospital presta atendimento 
ambulatorial, internação, urgência e vigilância em saúde. O plano de ação proposto pela 
gestão municipal está baseado na multidisciplinariedade, envolvendo as demais 
secretárias – habitação, educação e assistência social –, na construção de medidas 
reais e eficazes. Este trabalho tornou prático o reconhecimento da configuração e 
estruturação da gestão municipal, por meio do Hospital, que tem características 
próprias, por se configurar através das especificações da população, que na maioria, se 
utilizam unicamente dos serviços prestados, traçado como o maior desafio pela 
libertação e solução de todas as deficiências encontradas nas ações. Conclui-se a boa 
avaliação feita pelos usuários, que apontaram as transformações ao longo do tempo e 
na evolução das políticas de saúde. Atuar na saúde de cidades com configuração tão 
específica denota uma série de métodos e técnicas que devem ser utilizadas 
cuidadosamente para que os serviços atendam as distintas demandas. 
 
Palavras-chave: Saúde Pública; Políticas Públicas; Severiano Melo; Serviços de 
Saúde; Gestão em Saúde.  
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE CONTEXTO RURAL, SAÚDE MENTAL E 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Eliane Lucas da Silva (UFRN), Magda Dimenstein (UFRN) e Candida Dantas (UFRN) 

 
Resumo 
Conforme a Organização Mundial de Saúde (2012), o fenômeno da violência de gênero 
constitui um problema de saúde pública, uma vez que afeta a saúde física e mental das 
mulheres, dos seus filhos e familiares, bem como repercute na esfera socioeconômica. 
No que se diz respeito à violência e seus efeitos na saúde, os problemas decorrentes 
são diversos tais como depressão, ansiedade, dores crônicas, traumatismo neurológico, 
DST’s, etc. Diante desse cenário, evidencia-se a falta de qualificação dos profissionais, 
organização da rede, bem como a falta de ferramentas de detecção precoce da violência 
(Oliveira & Jorge, 2007; Barbosa, 2013; Meneghel et al., 2011; Azambuja & Nogueira, 
2008). No que diz respeito à violência contra a mulher, no período de 2003 a 2013 o Rio 
Grande do Norte/RN passou de 32 para 89 casos. Em relação à capital, Natal 
apresentou um crescimento preocupante nesse período, respectivamente, de 8 para 29 
(Waiselfisz, 2015). No contexto rural, no período de 2010 a 2012, a porcentagem de 
violência contra a mulher apresentou 63,5% em relação ao total 20.022 (Soares, 2014). 
Como medida de enfrentamento à violência, desenvolveu-se a Política Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher, bem como a rede de enfretamento, criando 
serviços específicos para o atendimento à mulher (Brasil, 2011). No entanto, apesar dos 
avanços nessas políticas de enfrentamento à violência, as mulheres de contextos rurais 
não são beneficiadas com as mesmas, tendo em vista que esses serviços ainda são 
restritos à população urbana. O presente trabalho é um recorte da Pesquisa “Condições 
de vida e saúde mental em assentamentos rurais no nordeste brasileiro: diagnóstico, 
estratégias de cuidado e suporte na rede de atenção primária e psicossocial”. Tem como 
objetivo discutir os problemas de saúde associados à situação de violência de gênero, 
bem como a falta de cobertura das políticas públicas nos contextos rurais. 
Pesquisamos09 assentamentos rurais, dentre os quais o Resistência Potiguar se 
revelou como o mais problemático em termos de violência contra a mulher, uma vez 
que, das 10 mulheres que apresentaram indicativo TMC, três delas apontaram a 
violência de gênero como um dos fatores associados à produção de sofrimento mental. 
Para a efetivação dessa pesquisa, fez-se necessário entrar em contato com a liderança 
do assentamento Resistência Potiguar para efetivar a entrada em campo. As 
participantes são mulheres maiores de 18 anos moradoras do assentamento 
Resistência Potiguar e que demonstrem consentimento livre em participar. Aplicamos 
os seguintes instrumentos: Questionário sócio-demográfico-ambiental (QSDA); O Self-
Reporting Questionnaire (SRQ-20); software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) e entrevistas semiestruturadas, estas foram transcritas e analisadas através de 
mapas dialógicos. As mulheres dos contextos rurais vivenciam uma violência silenciada, 
naturalizada e, dessa forma, há uma maior dificuldade de detecção da mesma. Nesse 
sentido, as políticas públicas necessitam considerar as especificidades culturais, 
econômicas e sociais de cada contexto, pensar políticas que abranjam as populações 
do campo, realizando trabalho em rede, de forma articulada com os diversos serviços 
para que suas ações sejam mais efetivas no processo de enfrentamento à violência  
 
Palavras-chave: Violência contra a mulher, Contexto rural, Saúde mental, Políticas 
públicas 
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INDÍGENAS NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVAS PARA O 
ENSINO SUPERIOR: EXPERIÊNCIAS NA UFSC. 

 
Iclícia Viana (FSC) 

 

Resumo 
As Políticas de Ação Afirmativa são um conjunto de políticas públicas e privadas de 
caráter compulsório, facultativo ou voluntário que visa não somente combater a 
discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, mas corrigir 
os efeitos dessa discriminação praticada no passado (Passos, 2015). A Lei de Cotas é 
uma destas medidas e visa a reserva de vagas para estudantes de baixa renda, com 
trajetória em educação pública e entre eles, há reserva específica para negros, pardos 
e indígenas. Mas este direito é resultado de luta, especialmente a partir da conquista do 
reconhecimento constitucional em 1988 o qual fortaleceu o movimento indígena e o 
tema do acesso à educação superior. Hoje são mais de 20 mil indígenas universitários 
em diferentes Instituições de Ensino Superior (Inep, 2015). Há no entanto, urgência de 
verificação das realidades de permanência na universidade tendo em vista as barreiras 
que são verificadas no cotidiano destes estudantes, como: burocracias demasiadas, 
vestibular não diferenciado, desconhecimento da dinâmica acadêmica, dificuldades 
financeiras, dificuldades na redação do português. Além das opressões étnico-raciais e 
o desconhecimento da universidade frente às realidades destes povos (Tassinari et al, 
2013). No processo de organização política deste estudantes, denunciam como têm 
sido questionados por seus professores ou colegas sobre a sua “autenticidade” como 
indígena, como se inserido em outro contexto cultural eles deixassem de “ser índio”. 
Neste sentido, suas presenças trazem questões que radicalizam debates sobre 
identidade/diferença, cultura, interculturalidade, acesso diferenciado ao ensino superior, 
permanência, etc. São colocados em cheque compreensões cristalizantes de cultura e 
de identidade e, ao mesmo tempo, emergem nas relações cotidianas posicionamentos 
prós e contras esta presença, que envolvem em muitos casos, argumentos mais que 
etnocêntricos, mas preconceituosos que visam tutelar a presença indígena no urbano 
(Baniwa, 2012). Assim, apesar dos avanços no que diz respeito à garantia de direitos à 
educação há, na prática, grandes desafios pois historicamente a universidade pública 
não foi pensada para o povo, mas para uma elite. As PAS são então um incômodo às 
classes dominantes e podem provocar fissuras em um círculo que há muito tempo se 
repete (Goss, 2014). A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) se insere então 
em um quadro amplo nacional, onde diferentes instituições federais foram aderindo 
progressivamente à exigência de reserva de vagas. Mas como os docentes lidam com 
as diferenças e dificuldades em sala de aula? Como se dão as experiências destes 
estudantes nos cursos de graduação na UFSC? Que potências surgem a partir desta 
relação? Quais as dificuldades cotidianas? A partir de rodas de conversas com estes 
estudantes, bem como o acompanhamento e convivência em seus cotidianos, este 
trabalho busca problematizar esta relação trazendo elementos para pensar os limites e 
possibilidades da Política de Ação Afirmativa junto dos Povos Indígenas. Assim, espera-
se a troca de experiências e a contribuição para o campo da psicologia política brasileira, 
frente a esta problemática fundamental e tão pouco trabalhada por psicólogos/as. 

Palavras-chave: Política de Ação Afirmativa - Lei de Cotas - Indígenas. 
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COMUNIDADE TERAPÊUTICA: UM MODELO DE TRATAMENTO (DES) 
CONECTADO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS 

 
Edimilson Duarte de Lima (UNIABEU) e Flavia da Silva Sena (UNIABEU) 

 
 
Resumo 
Este trabalho foi escrito como parte do Projeto de Iniciação Científica (PIC), do curso de 
Psicologia da UNIABEU - Centro Universitário, Belford Roxo/RJ. A pesquisa está 
vinculada ao Curso de Graduação em Psicologia e ao Grupo de Trabalho e Pesquisa 
em Saúde Mental (GTPSM) e que reúne alunos da graduação em psicologia de diversos 
períodos. Nas últimas décadas, o tratamento de pessoas envolvidas com o uso abusivo 
de substâncias psicoativas tem sido debatido constantemente, tanto no meio científico 
como na sociedade em geral. Diferentes modelos de tratamentos para o problema vêm 
sendo discutidos, mas vêm prevalecendo mais controvérsias do que conformidades 
sobre o assunto. Diversas abordagens têm sido denominadas tratamento do uso 
abusivo de substâncias psicoativas, como no caso dos narcóticos anônimos com a 
manutenção de abstinência; como os tratamentos de substituição de substâncias ilícitas 
sob o controle do médico; como o tratamento psiquiátrico tradicional com o controle 
medicamentoso da sintomatologia e como os modelos comportamentais com a 
adequação de indivíduos a uma norma estatisticamente definida. A comunidade 
terapêutica teve seu serviço reconhecido para funcionar como instituição de tratamento 
de pessoas envolvidas com drogas pela Resolução n. 101/2001 da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). No entanto, a sua integração ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) como serviço da rede pública de atenção à saúde se deu através da 
Resolução n. 29/2011, pela mesma agência. Sendo assim, elas foram regulamentadas 
passando a integrar o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (SISNAD) através da 
Resolução n. 1/2015 do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), 
instituindo-se de vez como “entidades que realizam o acolhimento de pessoas, em 
caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de 
substância psicoativa, caracterizadas como comunidades terapêuticas” (CONAD, 
2015). Em 2011, com o lançamento do programa Crack, é possível vencer, o Governo 
Federal disponibilizou um forte investimento na questão das drogas. Dentre as 
propostas do programa, a comunidade terapêutica foi introduzida na ampliação dos 
serviços da rede de atenção à saúde para os envolvidos com crack, álcool e outras 
drogas, passando a compor a rede de saúde pública através do financiamento público. 
O principal objetivo é apresentar o modelo de tratamento das comunidades terapêuticas 
às pessoas com sofrimento psíquico decorrentes do uso abusivo de substâncias 
psicoativas discutindo se há interconexão das políticas públicas sobre drogas com essas 
instituições. A metodologia aplicada para o estudo foi o levantamento e análise de 
material bibliográfico e documental sobre o tema. O estudo tem, inicialmente, como base 
metodológica a análise documental da Resolução 01/2015 - Regulamentação das 
Comunidades Terapêuticas - e da Portaria 3088/2011 - Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS). Compreende-se que este estudo não pretende dar conta de toda a demanda e 
especificidade que o tema requer, mas cabe problematizar uma questão que faz parte 
do cotidiano de todo aquele que faz uso abusivo de substâncias psicoativas. A hipótese 
é de que as práticas de cuidado do modelo de tratamento das comunidades terapêuticas 
ocorrem por uma via de retrocesso no que diz respeito à Reforma Psiquiátrica brasileira. 
 
Palavras-chave: Comunidade Terapêutica; Drogas; Políticas Públicas. 
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AÇÕES POLÍTICAS DO CRPRJ - SUBSEDE BAIXADA FLUMINENSE: 
TECENDO REDES ENTRE PSICÓLOGOS, ESTUDANTES E TERRITÓRIO 

 
Flavia da Silva Sena (CRPRJ), Jacqueline dos Santos Soares (CRPRJ), Monica 

Affonso  Sampaio (CRPRJ), Rogéria F. R. A. Thompson (CRPRJ), Viviane Siqueira 
Martins (CRPRJ) e Vanda Vasconcelos Moreira (CRPRJ) 

 
 
Resumo 
O presente trabalho visa apresentar parte da pesquisa realizada por estudante de 
graduação em Psicologia que é colaboradora do Conselho Regional de Psicologia do 
Rio de Janeiro(CRP/RJ) - Subsede Baixada Fluminense (SSBF), em parceria com o 
curso de Psicologia da UNIABEU no Município de Belford Roxo/RJ.A apresentação 
deste trabalho, na modalidade Comunicação Oral, pretende publicizar as ações políticas 
desenvolvidas pelo CRP/RJ - SSBF nos seus 13 municípios de abrangência na região 
da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. A Comissão Gestora da Subsede é composta 
por duas Conselheiras, duas Colaboradoras e quatro Estudantes Colaboradores e 
procura desenvolver ações que fomentem diálogos com os psicólogos, profissionais 
parceiros e estudantes, criando um espaço permanente de interlocução com o território. 
A Comissão Gestora do CRP/RJ-SSBF identificou a necessidade de promover uma 
aproximação com os psicólogos da região devido a frequentes demandas sobre a 
prática profissional. Nesse intuito, criaram-se projetos de eventos, como: o Espaço 
CinePsi Baixada, as Rodas e Encontros, o Tecendo Redes e as Rodas de Conversas, 
para debater assuntos ligados à psicologia, com especialistas convidados e atuantes 
em diversas áreas, com instituições acadêmicas e com o Sindicato dos Psicólogos RJ, 
visando estimular reflexões e problematizações sobre o contexto público e outros 
saberes, favorecendo a consolidação dos laços com a categoria e o fortalecimento de 
parcerias com outros profissionais e instituições, valorizando e incentivando à 
participação em geral. Todos os eventos são abertos a outros profissionais e estudantes 
que queiram debater sobre temas psicossociais. Entre as ações, desenvolvidas 
atualmente, destaca-se a participação nos órgãos de Controle Social nos Conselhos de 
Direitos Municipais, ampliando assim a visão da psicologia nas ações das Políticas 
Públicas nos Municípios do território. O objetivo é analisar e problematizar a política que 
envolve a categoria profissional de psicologia e suas possibilidades de atuação no 
mercado de trabalho em sua região. Dessa forma, busca-se potencializar e qualificar 
nossas ações diante das violações de direitos e das precárias condições de trabalho no 
cotidiano. Além disso, prevenir possíveis infrações e processos éticos pela ou contra a 
categoria, buscando tornar-se referência ao exercício da profissão e defendendo uma 
prática perpassada pela Ética e Direitos Humanos. É nesses espaços que se constitui 
a observação e escuta. A análise de discurso é a ferramenta que compõe a metodologia 
e favorece a análise dos dados coletados a partir dos discursos dos profissionais. 
Inicialmente, observa-se que a articulação e a aproximação da Comissão Gestora com 
a categoria, com os diversos profissionais e com os estudantes da região têm 
desenvolvido ações políticas fomentando diálogos valiosos com os profissionais e 
estudantes de psicologia, criando um espaço permanente de interlocução e 
possibilitando aos atores sociais considerar esses olhares diferenciados. Sendo assim, 
pretende-se enfatizar a importância do funcionamento dessa rede no sentido de 
promover conexões para cooperar, trocar e construir parcerias entre o território e as 
instituições. Conclui-se que a forma de operar em rede ajuda a visualizar os conflitos, 
as dificuldades e as complexidades da atuação profissional apresentada pelos 
psicólogos e atores sociais ao CRP.  
 
Palavras-chave: Ações Políticas; Redes; Território. 
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CONSUMO DE CANNABIS E SETTING: UM OLHAR SOBRE O USO E O USUÁRIO 
NA FRONTEIRA BRASIL-URUGUAI 

 
Ana Carolina Paes (UFPEL) e Aline Neutzling (UFPEL) 

 
Resumo 
Dentre as substâncias ilícitas, a maconha é a mais utilizada no mundo, estimasse que 
existam 181.8 milhões de usuários de cannabis (UNODC, 2015). Diante deste cenário, 
diversos autores destacam (LEVINE 2003; WODAK, 1999;ROCCO, 1996) que o 
sistema de criminalização das drogas, foi instituído por meio de tratados internacionais 
e sustentado por campanhas antidrogas. Ao pensarmos a legalização enquanto 
posicionamento oposto ao da criminalização sendo as substâncias legalizadas para 
consumo, produção e comercialização e sendo o Uruguai o primeiro país a legalizar, 
regular e participar da produção, venda e taxação da cannabis em todo território 
nacional, nos leva a questionar quais seriam os impactos desta política nas cidades que 
fazem fronteira com o Brasil, enquanto neste país adota-se amplamente um modelo 
ligado ao proibicionismo, centrado na ilegalidade das drogas, na repressão e na 
abstinência. Estudos centrados em perspectivas diferentes das proibicionistas, 
destacam a necessidade de observar quais os espaços e tempos que as chamadas 
drogas ocupam nas vidas dos sujeitos usuários, pois, desta forma, a compreensão do 
consumo, suas funções e finalidades, pode ser acessada de maneira mais completa, do 
que aquelas encontradas em abordagens fundamentadas em um reducionismo 
farmacológico. Autores como Norman Zinberg têm proposto que, para uma melhor 
compreensão de como essas substâncias afetam os usuários, é necessário considerar 
três fatores determinantes entre si: a) a droga em si –sua ação farmacológica, incluindo 
dosagem e a via pela qual é administrada; b) o set - o estado do indivíduo no momento 
do uso, sua estrutura de personalidade, condições psíquicas e físicas, expectativas; c) 
o setting - o contexto no qual a substância é utilizada, o lugar, as companhias, a 
percepção social e os significados culturais atribuídos ao uso. (ZINBERG, 1984). Dos 
três fatores mencionados, o que até o momento parece menos estudado é, justamente, 
o que diz respeito aos aspectos socioculturais, o setting. Com objetivo de caracterizar 
os pontos de consumo de Cannabise o perfil dos usuários em zonas de fronteira entre 
Brasil e Uruguai, utilizou-se como ferramenta de observação dos locais e práticas de 
consumo, um instrumento semiestruturado previamente construído pela equipe de 
pesquisa. As observações ocorreram em9 municípios que fazem divisa com o Uruguai 
onde foram realizadas rondas. Os municípios foram divididos em 7 estratos e 
monitorados em diferentes turnos durante os 7 dias da semana. Para este trabalho 
foram selecionados os dados que dizem respeito ao que Zinberg(1984) intitulou de 
setting. Os resultados nos colocam em proximidade com um perfil geral dos usuários 
nas cidades de fronteira e introduzem as possibilidades de discussão do setting, sendo 
que,88,3% dos usuários observados aparentavam idade entre 15 e 25 anos, fizeram 
uso compartilhado da substância (92,6%), em praças e parques públicos (77%) à noite 
(59,4%). Além disso, em 90,6% dos casos não havia tráfico ou prostituição (97,3%) no 
local de uso. Estes dados sugerem, um consumo de cannabis recreativo, coletivo, jovem 
e público, além de um contexto diferente daquele presente no imaginário social sobre a 
presença de violência e delinquência. Pouco se pesquisa sobre o consumo de cannabis 
no país, o que resulta em escassez de dados e informação para compreensão de 
determinados fenômenos fora do senso comum. As reflexões aqui iniciadas apontam a 
necessidade de ampliação de estudos que considerem os processos sociais e os 
determinantes espaço-temporais do consumo de Cannabis, para que possamos melhor 
compreender os impactos sócio-político-culturais e os sentidos que os sujeitos dão para 
esta prática. 
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PROJETO REDES NO RN: CARTOGRAFIA, TERRITÓRIOS E POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 
Martha Emanuela Soares da Silva Figueiró (UnP) e Melissa Leite de Azevedo 

(SENAD-MJ/FIOCRUZ) 
 

Resumo 
O projeto redes intersetoriais de atendimento as pessoas que usam drogas é uma 
iniciativa do Governo Federal, coordenada pela FIOCRUZ-SENAD, que se iniciou em 
agosto de 2014 com a participação efetiva do articulador no território do primeiro ciclo 
do projeto. As atividades construídas relacionam-se com o fortalecimento da rede 
intersetorial, com base territorial, para articulação dos mais diversos setores envolvidos 
no cuidado e na reinserção social das pessoas que usam drogas em 21 municípios, a 
partir de 200 mil habitantes, e que compõe o programa Crack é Possível Vencer. 
Atualmente, no segundo ciclo, o projeto abrange 34 municípios e dois estados, incluindo 
o Rio Grande do Norte. O projeto visa promover a aproximação entre as políticas 
públicas de saúde, assistência social, juventude, gênero, segurança, trabalho, habitação 
e geração de renda, de maneira que esses setores sejam transversalizados pela política 
de drogas, promovendo a participação de usuários, trabalhadores e gestores, buscando 
as potencialidades de cada contexto comunitário. Para tanto, destaca-se a figura do 
articulador de redes, que visa promover o aquecimento e o alinhamento da rede 
existente em cada território, através de metodologias ativas, de problematizações e 
mediações de coletivos, pretendendo auxiliar no enfrentamento de dificuldades, 
ressaltando potencialidades e produzindo modos de funcionamento que impulsionem a 
efetivação de uma política de drogas coerente com a realidade dos territórios, e acima 
de tudo emancipatória e participativa. Nesse sentido, o articulador torna-se um 
cartógrafo, no sentido metodológico da pesquisa-ação, acompanhando processos, 
construindo conhecimento sobre o território e produzindo caminhos que levem em 
consideração os coletivos que habitam os planos de intervenção. Esse trabalho se dá 
efetivamente pela entrada do articulador em campo, inserção essa que leva em 
consideração não só aspectos técnicos, mas principalmente aspectos éticos e estéticos 
que permitem o entrelaçamento do articulador cartógrafo com o território habitado. 
Diferentemente da articulação municipal, a articulação estadual está sendo realizada 
pela primeira vez no Projeto. Com isso, faz-se necessário a reinvenção de estratégias 
costumeiramente postas em prática em territórios geográficos de menor dimensão 
(municípios). O RN, especificamente, tem colocado alguns desafios na compreensão e 
criação de estratégias de ação, tendo em vista suas consideráveis dimensões de um 
território geográfico e existencial, pois abarca dentro dele, diferentes regiões com 
especificidades culturais, políticas e econômicas que afetam aos problemas 
ocasionados pelo uso de drogas, assim como acarretará numa diversidade maior de 
atores envolvidos no processo e consequentemente na rede responsável pela 
prevenção e cuidado das pessoas que usam drogas.  O cenário político atual, que por 
um forte retrocesso nos avanços conquistados nas últimas décadas no campo da saúde 
mental, não deixa de afetar negativamente a efetivação de uma política de drogas de 
caráter progressista e libertador. Essas condições listadas acima colocam-se como um 
desafio ao articulador de redes e manifestam mais ainda a importância do 
desenvolvimento de um ethos criativo e potencializador, compondo sempre de maneia 
transdisciplinar e intersetorial novas estratégias de ação. Enfatiza-se aqui que um 
arcabouço teórico e metodológico pautado na psicologia crítica e política torna-se uma 
importante ferramenta na execução dessas atividades. 
 
Palavras-chave: projeto redes, articulador, território 
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ANÁLISE DE UMA POLÍTICA PÚBLICA NO BRASIL: UM ENFOQUE DO 
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 
Thaymara Pontes Félix (UnP) e Priscila Bezerril (UnP) 

 

Resumo 
Este estudo trata das principais concepções a respeito do Estado e das políticas 
públicas, com ênfase no programa bolsa família no Brasil elencados pelos principais 
estudiosos desta temática em voga. Levanta uma breve trajetória das políticas públicas 
e sociais no país, além da obtenção de vários conceitos sobre Estado e sobre as 
políticas sociais e públicas que assolam o ambiente político contemporâneo, na busca 
por maior igualdade de renda e crescimento da qualidade de vida dos mais pobres. 
Portanto, o estudo objetiva analisar a política pública Bolsa Família no Brasil e suas 
peculiaridades, enfatizando suas principais características, sua funcionalidade, seus 
beneficiados e seus prováveis resultados diante da diminuição da pobreza de uma 
parcela significativa da população brasileira. Os procedimentos metodológicos adotados 
foram uma pesquisa descritiva e exploratória, de natureza qualitativa, através de um 
levantamento bibliográfico com buscas realizadas por meio de livros, periódicos, sites e 
revistas especializadas. Os resultados encontrados indicam que o Estado possui uma 
grande importância na concepção, planejamento e implementação de políticas públicas 
como o programa bolsa família, o qual não consegue sanar totalmente os problemas de 
desigualdade de renda no Brasil e nem tornar a população mais satisfeita 
economicamente e socialmente. Este programa tido como um dos maiores do país em 
distribuição de renda torna-se consequente a diminuição da pobreza e da extrema 
pobreza, aumento do bem estar social, crescimento dos índices educacionais e de 
qualidade de vida. Concluímos em tal estudo, a relevância da reflexão e discussão da 
temática, tendo em vista, que as políticas púbicas possibilitaram um olhar holístico e 
positivo no que tange a população brasileira diante das situações de vulnerabilidades 
sociais. Á vista disso, o programa bolsa família tornou-se um potente instrumento de 
erradicação da pobreza no cenário brasileiro, viabilizando para a, maioria das pessoas, 
outros cenários de vida ocasionando a saída do Brasil da situação de extrema pobreza. 
Ressaltamos a dificuldade em encontrar estudos acerca da bolsa família devido à 
escassez de pesquisas nesse sentido na produção acadêmica bem como a efetividade 
do objetivo da pesquisa ser alcançado.  

Palavras-chave: Estado, Política Social, Políticas Públicas. 
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IDENTIDADE COMUNITÁRIA E GRANDES EMPREENDIMENTOS: UMA ANÁLISE 
DOS IMPACTOS PSICOSSOCIAIS DECORRENTES DO APROVEITAMENTO 

HIDRELÉTRICO DE BELO MONTE. 
 

Priscila Leão dos Santos (Uninove) 

Resumo 
Sendo o Brasil considerado quase que de forma consensual como um país em 
desenvolvimento, o debate sobre a melhoria da infraestrutura é tido como crucial tanto 
para manter o crescimento econômico estável do país, como para atender demandas 
sociais de proteção da população. Atualmente, uma das grandes obras em andamento 
é o Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte (AHE), que quando concluída, será a 
terceira maior usina de geração de energia elétrica do mundo.  A maioria dos grandes 
empreendimentos no Brasil são construídos em pequenos municípios habitados por 
populações em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Ao confrontarmos a 
realidade sociocultural destas regiões com os fatores de vulnerabilidade decorrentes 
dos impactos gerado pelas iniciativas voltadas para as obras de infraestrutura somos 
levados a indagar sobre em que medida a construção de um grande empreendimento 
impacta na identidade das comunidades em seu entorno. Ao buscar resposta para esta 
indagação tomamos como referência os estudos sobre a Identidade na Psicologia 
Social, pois destaca a inter-relação entre vida psíquica e ambiente social, considerando 
a importância da cultura e do modo de ser coletivo na constituição da consciência 
individual. Segundo Ciampa (2012), a identidade social se constitui num processo de 
metamorfose/cristalização do EU decorrente do conjunto das relações sociais vividas 
pelo sujeito [...] identidade é o reconhecimento de que é o próprio de quem se trata; é 
aquilo que prova ser uma pessoa determinada, e não outra. Nessa perspectiva, é 
possível dizer que o homem constrói seu mundo psicológico por meio de sua relação 
com o ambiente sociocultural. Enquanto atua sobre o mundo, modifica não apenas a 
realidade externa como também constrói sua própria realidade psíquica. Esse é um 
processo no qual o ser humano objetiva sua subjetividade, ao mesmo tempo em que 
torna subjetiva a realidade objetiva, por meio da capacidade de registro cognitivo e 
afetivo de suas experiências. Nesta junção a comunidade é tomada como um lugar de 
moradia e convivência efetiva entre os moradores, que estabelecem laços afetivos e um 
sentimento de pertencimento. O objetivo desse trabalho foi analisar as categorias 
Psicossociais na abordagem dos impactos gerados na identidade da população atingida 
devido a chegada do AHE Belo Monte, estabelecer a relação da concepção do projeto 
com os aspectos subjetivos, contextualizar os impactos sociais com a (re)construção da 
identidade da população tendo como referência as categorias psicossociais e refletir 
sobre a contribuição da Psicologia no processo histórico-cultural e resgate da identidade 
da população remanejada. Foi feita uma análise documental e revisão bibliográfica 
sobre o tema, além de análise de materiais produzidos pelo governo, empresas e 
movimentos sociais e artigos que relatam investigações originais sobre o assunto. O 
período de estudo pesquisado é de 2007 a 2016.  Ao analisar as categorias 
Psicossociais das populações que tem seus direitos violados, conclui que a contribuição 
da psicologia é enfatizar a subjetividade e a presença de cada indivíduo, e ao mesmo 
tempo trazer condições concretas da constituição do sujeito histórico e inter-relacionar 
com o campo das políticas públicas  

Palavra-chave: impacto, identidade, comunidade, grandes empreendimentos, Belo 
Monte. 
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TERRITÓRIO E RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE: 
APROXIMAÇÃO COM O “MUNDO DA VIDA” 

Ana Helena Araújo Bomfim Queiroz (UFRN), Magda Dimenstein (UFRN) e Candida 
Dantas (UFRN) 

 
Resumo 
Esse trabalho objetiva refletir sobre o conceito de território, tomando como ponto de 
partida as experiências de psicólogos egressos das Residências Multiprofissionais em 
Saúde (RMS). Torna-se central discutir a formação de profissionais de saúde que 
consigam romper com práticas cristalizadas e criar intervenções singulares e 
comprometidas com a autonomia das pessoas. A inserção do psicólogo nas políticas 
públicas de saúde teve início com os movimentos de Reforma Psiquiátrica e pela 
redemocratização do país no final da década de 1970. Atualmente, o setor saúde é uma 
das áreas de maior contratação, entretanto, o psicólogo pode ser considerado um dos 
profissionais mais despreparados para enfrentar as demandas clínico-institucionais no 
Sistema Único de Saúde (SUS). As RMS configuram-se como modalidade de Pós-
Graduação Lato Senso, caracterizadas como formação em serviço, que têm como 
proposta formar profissionais por meio de ações integradas, multiprofissionais e em 
diferentes cenários de cuidado em saúde. Vêm se configurando ao longo do tempo 
como espaço de problematização dos saberes e práticas das profissões da saúde, 
dentre elas a psicologia, e de proposição de novas estratégias no cuidado, na gestão e 
na formação. Este trabalho faz parte de pesquisa de doutorado em andamento, 
intitulada “Praticas Docentes de Psicólogos Egressos das Residências 
Multiprofissionais de Saúde do Ceará”. Foram realizadas treze entrevistas 
semiestruturadas no período de outubro de 2015 a maio de 2016. Do ponto de vista da 
análise e discussão, utilizamos os “conceitos-ferramentas” da análise institucional, dos 
estudos foucaultianos e esquizoanalíticos. O território está presente no discurso dos 
egressos como local de atuação, ligado a uma concepção geográfica; como o lugar de 
“tessitura” de rede de serviços, relacionado às políticas públicas presentes em 
determinado recorte geográfico; e como espaço da prática, a partir do qual discutiremos 
a relação com a RMS. Território e comunidade são utilizados como sinônimos e 
significam o lugar da “dinâmica da vida”, de aproximação “com o mundo da vida”, o lugar 
para aprender, o lugar de “viver” os conceitos. Nesse sentido, aproxima-se da ideia de 
“território vivo”, que engloba as dimensões geográfica (física), simbólica (relacionado 
aos aspectos sociais, econômicos, religiosos etc.) e existencial (como ganha sentido 
para cada um). Assim, convoca os profissionais a oferecer uma escuta capaz de acolher 
o que cada um entende sobre os acontecimentos de sua própria vida e a realizar 
intervenções contextualizadas. Tomando o território como espaço político na medida em 
que as práticas de trabalhadores e usuários são tensionadas, a Psicologia tem 
importante contribuição ao problematizar a política pública de saúde como exercício do 
biopoder e de fomentar outros modos de existência. Consideramos que “viver o 
território, viver a comunidade” seja a principal estratégia formativa das RMS, uma vez 
que interfere nos processos de produção de diferentes modos de subjetivação e de 
cuidado. 
 
Palavra-chave: Psicologia; Território, Residência Multiprofissional em Saúde 
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OS ORIXÁS E O AXÉ POR UMA LENTE DE UM TABLET: PSICOLOGIA? 

André Feliphe Jales Coutinho (UFRN) e  Maria Goretti Cordeiro (NASF – Distrito 
Sanitário Norte I) 

Resumo 
Um desafio, tanto na academia quanto nos cuidados em saúde, é trazer à tona a 
temática da espiritualidade. Essa se torna uma tarefa importante no sentido de se 
ultrapassar o âmbito individual dos pesquisadores e profissionais e avançar na 
construção de conceitos e práticas viáveis para a produção de comuns entre atores com 
diferentes aproximações envolvendo essa dimensão humana. Nesse sentido, cabe 
trazer uma atividade desenvolvida no segundo semestre de 2015, em um estágio de 
psicologia da UFRN no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, mais especificamente na 
“Comunidade da África”. Uma das ações desse estágio consistiu na produção de um 
material audiovisual, que partiu de um caso específico de um pai de santo, idoso, 
diabético e que estava desenvolvendo necrose em um dos dedos. Ou seja, um usuário 
com uma trajetória religiosa, de matriz africana, importante e lidando com limitações de 
dores, de doenças, do envelhecimento e com questões referentes a finitude. Esses 
tensionamentos de vida-morte, prazer-dor e saúde-doença se conectam ao tema da 
espiritualidade, pouco discutido academicamente, sendo confundido com outras 
categorias mais particulares, como religiosidade e religião, as quais são formas 
específicas de organização subjetiva da espiritualidade, porém, não a esgotam. Por sua 
vez, espiritualidade poderia ser discutida a partir de Vasconcelos (2006) como: uma 
dimensão de abertura e força do ser humano de superar limites; uma atração pelo 
infinito em seres marcados por limitações. Ademais, ainda é necessário considerá-la em 
uma perspectiva complexa de transcendente-imanente, desviando dos dualismos 
oriundos da Grécia Antiga e do Iluminismo, que compreende o mundo material separado 
do espiritual. Então, com essas premissas esclarecidas, o objetivo desse material era 
se aproximar da vivência religiosa de matriz africana e compreender como essa se 
relacionava com processos de saúde-doença, potencializando o apoio matricial junto às 
equipes de estratégia de saúde da família dessa unidade. Para tanto, foi realizada uma 
primeira visita domiciliar, da qual se estruturou um roteiro semi-aberto de entrevista. Em 
um segundo momento a entrevista-intervenção ocorreu com o auxílio de um tablet. Em 
seguida, o arquivo de vídeo foi editado após análise qualitativa do material, se 
delimitando trechos significativos de curta duração e os agrupando em blocos temáticos 
mais amplos, os quais emergiram no total de nove blocos. Cada trecho e bloco foi 
ordenado por um fio condutor intencional da narrativa completa. Essas ações 
produziram o documentário denominado "África: quanto axé precisa pra atravessar a 
ponte?" (cerca de 25 minutos). Infelizmente, esse pai de santo faleceu no início de 
fevereiro de 2016, contudo, sua riqueza oral foi registrada e espera-se que sirva aos 
profissionais que lidam com as manifestações da questão social capitalista, assim como 
também lidam com as produções de sujeitos homogêneos, individualistas e 
competitivos. Indo na contramão, dar ênfase a espiritualidade humana na atenção 
básica significa considerar suas implicações nas identidades, preconceitos, culpas, 
medos, saberes populares, saberes científicos, condições materiais precárias de vida e 
sentidos de vida, por vezes centrais. Logo, significa acolher a comunidade e os corpos 
que nela circulam em sua complexidade, extrapolando o âmbito cognitivo-racional-
tecnicista. 
 
Palavras-chave: Atenção Básica; Espiritualidade; Território; Documentário; NASF. 
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL: A FORMAÇÃO EM VISTA DA 
INTEGRALIZAÇÃO NA ATENÇÃO EM SAÚDE 

Aline Almeida Martins (Uninove), Aparecida Tatiane de Almeida Carneiro (Uninove), 
Cíntia Yoko Morioka (TMPU), Erica Pinto Campo (Uninove), Laís Cristina Fernandes 

(Uninove) e Mariana Luzia Aron (PUC-SP) 
 
 
Resumo 
A ampliação da atenção básica em saúde e a implementação do programa Mais 
Médicos implicam em mudanças estruturais no que diz respeito a formação dos 
profissionais de saúde. O presente trabalho objetiva discutir a integração entre as 
residências médica e multiprofissional para uma formação que possibilite atuação 
integral em atenção primária em saúde, concatenando com os objetivos do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Tal proposta se dá após cerca de três anos da implementação 
do programa Mais Médicos, que teve seu início em 2013. Entende-se a Psicologia 
Política como um campo interdisciplinar crítico e como tal pode contribuir com a seara 
das políticas públicas em saúde. Para tanto, foi realizada análise de documentos de 
domínio público em sites do Ministério da Educação e Cultura e Ministério da Saúde, 
para que assim pudesse haver a leitura do conteúdo oficial e dialogar com a prática de 
quatro residentes de um programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica 
com Ênfase em Saúde da Família, desenvolvido em uma universidade privada da cidade 
de São Paulo. Considerou-se que uma possibilidade de aprimorar a realidade 
constatada – um certo distanciamento entre a formação na graduação, as propostas de 
matriz curricular e o que se almeja como formação e prática profissional na atenção 
básica em saúde - seria o compartilhamento parcial das horas teóricas e principalmente 
das práticas das Residências Médica e Multiprofissional, em atividades como 
atendimento, discussão de casos, visitas domiciliares pelos profissionais de ambos os 
programas de Residência, possibilitando alto grau de articulação entre os profissionais 
e ações em vista do bem-estar do paciente.  
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Residência Médica; Residência 
Multiprofissional; Psicologia Política; Formação Profissional em Saúde. 
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(SUAS) 

Juliana Marques Castilho de Matos (SOS-SP) 
 
 
Resumo 
A atuação do psicólogo na Assistência Social não é um fenômeno recente, embora ter 
assumido um papel de destaque apenas no Suas. É difícil identificar um marco para a 
entrada de psicólogos nesse campo, pois não há registros consistentes de sua trajetória 
nessa área de atuação. Nos últimos dez anos a inserção do psicólogo na Assistência 
Social aumentou consideravelmente, período este de implementação das diretrizes da 
Pnas. Este campo de atuação da psicologia encontra-se em construção, Oliveira (2012), 
nos atenta para a falta de atribuições claras para cada categoria profissional que atua 
na proteção social básica. Por esse motivo, as atividades são distribuídas de acordo 
com o que marca historicamente as profissões. Por esse motivo se faz necessárias 
discussões e reflexões sobre o papel da psicologia nas políticas públicas de assistência 
social. O Suas se propõe como instrumento para a unificação das ações na Assistência 
Social, em nível nacional, assumindo o caráter de política pública de garantia de direitos 
e destituindo o histórico assistencialismo (CRUZ & GUARESCHI, 2012). A constituição 
da psicologia foi marcada por uma matriz assistencial, e também recebeu a herança 
dicotômica da Medicina (saúde/doença, normal/patológico), onde era, ou ainda é, 
esperado do psicólogo um diagnóstico psicológico com o objetivo de desvelar a “real 
essência do indivíduo”. O resgate de práticas recentes da psicologia na assistência 
social mostrou que muitas ações fundamentam-se na dicotomização normal/patológico, 
família estruturada/desestruturada, também havendo, muitas vezes, a culpabilização 
das famílias por sua condição socioeconômica (CRUZ & GUARESCHI, 2012). Oliveira 
(2012) reflete em relação ao trabalho do psicólogo, afirmando que em qualquer espaço 
exige conhecimento da política e das diretrizes que a organizam, mas além disso, exigi 
conhecimentos de aspetos que estão fora do campo de saber demarcado pela 
Psicologia. É necessário que os referenciais teóricos e técnicos sejam inovadores, 
partindo ou não dos consolidados, mas precisa ultrapassá-los. Como definido por Martin 
Baró (1996), O trabalho profissional do psicólogo deve ser definido em função das 
circunstâncias concretas da população a que deve atender.  Para o atuar, deve fazer 
parte do quefazer da atuação do psicólogo a conscientização, ou seja, levar as pessoas 
a superarem sua identidade alienada, pessoal e social, ao transformar as condições 
opressivas do seu contexto. Aceitar a conscientização como horizonte não exige tanto 
mudar o campo de trabalho, mas a perspectiva teórica e prática a partir da qual se 
trabalha. Refletir sobre as marcas históricas e políticas delimitam a atuação da 
psicologia na assistência social. Conhecer como psicólogos que atuam no Suas 
entendem a sua prática. Relato de prática profissional. Reflexão realizada em relação 
ao papel do psicólogo nas políticas públicas de assistência social, considerando o 
caráter de compromisso social da profissão. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas, Assistência Social, Psicologia, SUAS. 
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A IMPESSOALIDADE DAS AÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE DESASTRES NATURAIS E AS CHEIAS DO 

MADEIRA 

Aline Portigo Xavier (UNIR) e Valéria de Oliveira (UNIR) 
 
 
Resumo 
Objetiva-se neste trabalho expor a realidade das famílias residentes em Porto Velho – 
Rondônia, afetadas pelas cheias do rio Madeira, e as estratégias governamentais 
adotadas para atender as vítimas deste desastre natural. Assim como dar voz à estes 
atores sociais que necessitam de suporte econômico e psicológico. Em 2014 o rio 
Madeira, ultrapassou o nível recorde de 19,70 metros registrando sua maior cheia. As 
consequências desta enchente obrigaram centenas de famílias ribeirinhas a saírem de 
suas casas e se alojarem em abrigos improvisados.  Para obtenção dos dados, foi 
efetuada uma investigação documental, junto à Defesa Civil e Secretaria Municipal de 
Assistência Social do Município de Porto Velho, além de visitas aos abrigos e entrevista 
com as vítimas. Os dados oficiais apontam cerca de 3.800 famílias foram afetadas, 
sendo que deste total 1630 foram desalojadas, enquanto os restantes das famílias 
ficaram desabrigadas, vivendo em abrigos improvisados (escolas públicas e igrejas). As 
cheias do rio Madeira afetaram diretamente cerca de 10.000 pessoas.  A estratégia 
adotada pelo poder público diante desta tragédia foi: remover as famílias das áreas de 
risco e instalá-las a princípio em abrigos. Posteriormente as famílias foram transferidas 
para barracas instaladas num parque de exposições. O acampamento possuía cozinha, 
lavanderia coletiva, banheiros químicos, e um galpão coberto para guardar os pertences 
dos desabrigados. É importante frisar que o terreno possui desníveis e quando chove 
muitos locais ficam alagados. Desde o ponto de vista do poder público tudo está sob 
controle e a ida para o Parque dos Tanques, possibilitaria organizar melhor a oferta de 
serviços.  Entretanto, nas entrevistas realizadas notou-se resistências à ida para este 
local.  Os desabrigados sentiam-se humilhados e desprezados, pois acreditavam que 
muitas informações importantes estavam sendo ocultadas, apesar das reuniões 
periódicas das lideranças de algumas comunidades com o governo. Além disto, temiam 
não terem comodidade, espaço suficiente para todos e, mais ainda: que a ida para o 
Parque dos Tanques os isolasse e os privasse ainda mais de sua liberdade e 
privacidade. Observou-se a falta de planejamento e de diretrizes para dar suporte às 
intervenções mais eficazes, tendo em vista que anualmente no período de novembro a 
março ocorrem cheias na região amazônica. A impessoalidade no trato com as questões 
particulares e subjetivas de cada um dos desabrigados é gritante. A falta de informações 
precisas e as ações, geraram, a nível pessoal, sofrimento psíquico e estresse, além de 
provocar atritos e discórdias nos abrigos. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas, Sofrimento psíquico, Cheias do Madeira. 
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POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E SUA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA COMO 
APROPRIAÇÃO DE NOVOS TERRITÓRIOS 

Ezra Elyon de Oliveira Corrêa (UFRN) 
 
 
Resumo:  
A instituição da rua como território a ser ocupado por certa classe populacional é um fenômeno 
que remonta ao advento das primeiras cidades. Bursztyn (2003) descreve que com o fim do 
sistema servil os antigos senhores se desresponsabilizaram pela classe despossuída e com 
o advento das sociedades pré-industriais, os camponeses são atraídos para as grandes 
cidades. Já no início do séc. XVII as ruas são tomadas por hordas de camponeses a procura 
de trabalho. Ao final do séc. XVIII, ocorre o fenômeno da população em situação de rua. 
Segundo Bessa (2009), durante o séc. XIX é que a “questão social” enquanto categoria teórica 
é problematizada pelo Estado na Europa. Contudo, no Brasil, a realidade de um Estado de 
bem-estar nunca ocorreu, sendo a pobreza uma realidade no campo e nas cidades. Tomás 
Melo (2013) aponta que ocorre no Brasil uma série de processos históricos e sociais de 
criminalização deste segmento, apontando seus reflexos nas Leis Criminais do Império 
(1830), no Código Penal da República (1890), na Constituição de 1934 e na Lei das 
Contravenções Penais, que distingue os vadios dos mendigos, penalizando-os por 
permanecem desocupados e ociosos nas ruas. Nesse sentido, Valencio et al. (2008) descreve 
que o Brasil apresenta tendências coercitivas para lidar com a população em situação de rua. 
Uma conjuntura que passa da intolerância tácita para intolerância explícita, que permite a 
prática pública e truculenta na eliminação do sujeito vulnerável, em ações do Estado e de 
grupos organizados. Em resposta aos episódios de violência, nos anos 2000, cria-se o 
Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR), o qual vem conquistando 
diversos avanços. Dentre eles destaca-se a primeira Pesquisa Nacional da População em 
Situação de Rua (2008), a conquista de um assento no Conselho Nacional de Saúde (2013), 
e a implantação de comitês Estaduais e Municipais da População em Situação de Rua (Brasil, 
2009; Brasil, 2014). É instituída a Política Nacional para População em Situação de Rua e o 
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, por meio do Decreto nº 7.053, de 
23 de dezembro de 2009. No âmbito da saúde é publicado o Plano Operativo de Saúde para 
a População em Situação de Rua e a implantação de Programa Consultório de Rua. (Brasil, 
2009; Brasil, 2012). A participação da população de rua no protagonismo político se inscreve 
de forma particular nos desafios e efeitos dessa militância. Melo (2013) expõe que a forma 
que a Rua e a Sociedade são experienciadas por essa população confere legitimidade aos 
seus propósitos políticos. O presente trabalho visa refletir sobre a população em situação de 
rua e sobre seus espaços. Compreendendo o espaço para além de suas dimensões 
geográficas, mas como um território que consiste de um campo de forças historicamente 
construídas. Através de uma leitura foucaultiana sobre cidade, faz-se um recorte do fenômeno 
da população em situação de rua e seus aspectos na cidade de Natal-RN, destacando a atual 
conquista de um território político, que aponta para a possibilidade transformadora dos modos 
de apropriação de novos territórios. 
 
Palavras-chave: População em situação de rua; território; cidade; Natal-RN. 
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ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE: DIÁLOGOS 
BRASIL E NA ITÁLIA 

Gabriel Calazans Baptista (UFRGS), Frederico Viana Machado (UFRGS) e Alcindo 
Antonio Ferla (UFRGS) 

 
Resumo 
Existe uma aproximação histórica entre Itália e Brasil e uma influência reciproca na 
estruturação de sistemas de saúde públicos e universais baseados na Atenção Primária 
em Saúde, nos quais a participação é uma das diretrizes fundamentais, assim como a 
responsabilidade de defender os princípios teóricos da equidade, universalidade, 
participação, nas práticas e na formação dos profissionais de saúde. Atualmente 
estamos vivendo no espaço da globalização e de fortes transformações das 
necessidades de saúde, tais como o aumento das desigualdades, da vulnerabilidade 
social e das condições crônicas. Estes processos revelam nitidamente os limites de uma 
abordagem técnica e setorializada, focada no cuidado hospitalar, e chamam para uma 
transformação da nossa abordagem em quanto gestores, profissionais e pesquisadores, 
seja do ponto de vista teórico que das metodologias e das ferramentas de trabalho. 
Coerentemente com esta visão, entendemos como fundamental a promoção de práticas 
que estimulem a participação social no planejamento e na formulação de novas 
estratégias de cuidado. Busca-se entender que elementos podem facilitar e 
potencializar a participação, tendo em vista a construção de um espaço público não-
individual, que sirva como mecanismo de aproximação das políticas sóciossanitárias e 
de produção da integralidade do cuidado através do acompanhamento das respostas 
locais dos serviços e da comunidade, contribuindo para a mudança do modelo de 
atenção à saúde, com foco na atenção primária em saúde. Dessa forma, a pesquisa 
tem como objetivo identificar e analisar experiências e práticas locais de participação 
nos serviços de saúde no Brasil e na Itália capazes de fazer avançar o princípio da 
integralidade nas políticas públicas no âmbito da atenção básica/atenção primária em 

saúde. Esta proposta de investigação será desenvolvida em articulação com os 
conselhos locais de saúde situados nas unidades básicas de Porto Alegre/RS e de 
Casas da Saúde (estruturas similares às UBS) na Região Emilia Romanha da Itália. A 
partir da imersão nos serviços, pretende-se, junto com os trabalhadores e população, 
produzir conhecimento e analisar os processos de participação em saúde, através da 
metodologia da pesquisa intervenção e do modelo proposto pelo Community Lab 
(Mazzoli e cols, 2013) composto por três etapas: a primeira está relacionada à análise 
de casos; o segundo momento é chamado de generalização (como aquela situação se 
reflete/atravessa outros contextos sociais?); e por fim a projeção de novos círculos de 
participação e intervenção, onde através de métodos “caldos”(quentes) ocorre a 
aproximação entre gestores, trabalhadores e cidadãos para a promoção de políticas 
públicas e/ou promoção de bem estar social de comunidade. 
A pesquisa está no seu primeiro ano de andamento, porém é possível notar a potência 
da troca entre os contextos, no qual o Brasil apresenta-se como ser fonte de estratégias 
de governança da participação, através da institucionalização de práticas bem 
sucedidas e da legislação específica, enquanto que o contexto italiano permite uma 
maior reflexão sobre a aproximação das políticas sociossanitárias e a produção de 
práticas inovadoras em participação social. 
 
Palavras-chave: participação social, Community lab, cooperação internacional. 
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ANÁLISE DOS CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE PORTO 
ALEGRE: DESAFIOS DA ATENÇÃO BÁSICA 

Gabriel Calazans Baptista (UFRGS), Alcindo Antônio Ferla (UFRGS) e Frederico 
Viana Machado (UFRGS) 

 
 

Resumo 
Tendo em vista a importância da participação para o SUS, o crescimento do número de 
Conselhos Locais de Saúde (CLS) e este arranjo como aposta para qualificação da 
gestão da atenção básica, este projeto toma como objetivo principal analisar a estrutura 
institucional e a dinâmica de funcionamento dos CLS implantados nas UBS de Porto 
Alegre. Além de um diagnóstico das ações, dos custos e dos impactos dos CLS para a 
gestão municipal, interessa-nos investigar o perfil de quem participa, como esses fóruns 
influenciam o funcionamento das UBS, seus impactos nas relações entre atores e na 
gestão em saúde, os problemas identificados na instalação e funcionamento. Esta 
pesquisa apresenta uma fase quantitativa, que visa caracterizar e subsidiar a análise da 
estrutura dos CLS e traçar o perfil dos participantes, e uma fase qualitativa, que permita 
compreender aspectos simbólicos, motivacionais, perceptivos e interacionais do 
fenômeno. Diferentes procedimentos metodológicos serão triangulados para maior 
aproximação: análise de dados secundários e documentos (atas, resoluções, portarias 
e etc.) que permitam identificar a estrutura institucional que abrange os CLS; revisão 
sistemática da literatura; entrevistas semiestruturadas com conselheiros e gestores 
ligados à participação social diretamente envolvidos na implementação e fortalecimento 
dos CLS; questionário junto aos coordenadores de todos os CLS das UBS de Porto 
Alegre para caracterizar suas práticas e estrutura de funcionamento; questionário junto 
aos conselheiros para caracterizar o perfil socioeconômico e político; etnografias com 
escrita de diário de campo e entrevistas semiestruturadas em CLS de UBS de Porto 
Alegre (amostra intencional de casos exemplares e estratégicos). Para 
compreendermos situações de insucesso na instalação de CLS e seus condicionantes, 
serão realizadas entrevistas semiestruturadas com pessoas de referência. Durante as 
etnografias serão identificadas e catalogadas experiências locais de participação para 
analisar relações (ou possibilidades) entre a comunidade e os serviços de saúde. Serão 
realizadas reuniões e oficinas de devolução de resultados para a construção de 
proposições mais afinadas com a realidade da gestão, dos serviços e das comunidades. 
Pesquisar e avaliar as práticas de participação, com a identificação de tecnologias a 
partir da experiência cotidiana dos CLS, pode colaborar com a inovação, fornecendo 
elementos úteis para a gestão no SUS. Identificar elementos que potencializem as 
práticas de participação podem contribuir para a melhoria dos serviços de saúde na 
atenção básica e, consequentemente, para a melhoria dos indicadores de saúde e a 
qualidade de vida dos moradores em sua região. Pretende contribuir com os debates 
teóricos sobre análise de políticas públicas, análise institucional das instituições 
governamentais, e para os estudos sobre mobilização social, com enfoque na gestão e 
nos arranjos institucionais de democracia participativa. Foram realizadas visitas a 
alguns CLS com a finalidade de aproximar os pesquisadores do campo de práticas e 
aplicar um piloto do questionário que será utilizado posteriormente.  O primeiro contato 
demonstra que este espaço institucional tem diferentes funcionamentos dependendo da 
forma que as reuniões são conduzidas, e de como a participação dos usuários é 
estimulada uma vez que algumas experiências demonstram fugir das práticas de 
participação burocráticas tradicionais.  
 
Palavras-chave: participação social, conselhos locais, atenção básica. 
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FORTALECIMENTO DA REDE COMUNITÁRIA: INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS 
JUNTO AOS POVOS DE TERREIROS 

Tatiana Rozenfeld (UFSC) e Marcela de Andrade Gomes (UFSC) 
 
 

Resumo 
O objetivo deste trabalho é apresentar o projeto de extensão que está sendo realizado 
pelo grupo “Psicologia, políticas públicas e direitos humanos”, vinculado ao 
Departamento de Psicologia da UFSC, junto a um CRAS da cidade de Florianópolis, 
cujo objetivo é realizar intervenções psicossociais junto aos terreiros presentes no 
território de abrangência deste serviço. A partir de uma prática de estágio realizada por 
estudantes do Curso de Psicologia em 2015, notou-se um distanciamento entre o 
CRAS/Centro e estas comunidades que ocupam de forma significativa o território de 
abrangência deste serviço, o qual é ocupado por quase 50 mil habitantes. A 
invisibilização destas comunidades é um dado histórico do cenário brasileiro, pois, como 
aponta o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais de Matriz Africana (SEPPIR, 2013), há uma ausência de levantamentos e 
dados oficiais sobre essa parcela da população brasileira em nível federal, resultado de 
um processo histórico de estigmatização e exclusão da cultura africana. Essa 
invisibilização contribui para o não atendimento, pelas políticas públicas de modo geral, 
a essa população, favorecendo a perpetuação dos processos de exclusão, segregação 
e violação dos direitos humanos destes grupos sociais. Dessa forma, por meio deste 
projeto de extensão, objetivamos mapear, conhecer e integrar as Comunidades 
Tradicionais de Matriz Africana (CTMAs) junto ao CRAS/Centro, buscando qualificar as 
intervenções realizadas por este serviço público, em especial, aquelas destinadas aos 
povos de terreiro. Ainda, visamos construir dados e subsídios que possam servir para a 
construção de futuras políticas públicas e programas sociais destinados a esta 
população brasileira, de modo a contribuir na luta pela garantia de direitos da população 
afrodescendente e pela redução da desigualdade étnica-racial que estrutura os 
processos sociais na sociedade brasileira, gerando sofrimento e violação de direitos. 
Nesta comunicação, iremos relatar algumas das atividades realizadas e previstas para 
o desenvolvimento do projeto que terá a duração de um ano. A inserção no espaço 
comunitário tem sido norteada pelo uso da observação participante e de entrevistas 
abertas junto à população local e, também, junto às demais instituições vinculadas às 
CTMAs para levantarmos as necessidades, demandas e potencialidades, singulares e 
coletivas, existentes neste espaço. A partir das rodas de conversa que estamos 
realizando junto a estes terreiros de umbanda e candomblé, estamos elaborando um 
diagnóstico social, econômico e cultural, de modo a ampliar a visibilidade e 
reconhecimento desta população, favorecendo o acesso aos benefícios, programas e 
direitos socioassistenciais, contribuindo com melhorias nas condições de vida destas 
comunidades, com a redução das múltiplas formas de vulnerabilidades psicossociais e, 
por fim, com a legitimação e fortalecimento das identidades de matriz africana dos 
terreiros, que são atravessadas pela intersecção do racismo e da intolerância religiosa.  
 
Palavras-chave: comunidade; terreiros; intervenção psicossocial;  
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AÇÃO EM SANEAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O ALCANCE DO 
EXERCÍCIO DA CIDADANIA EM UMA DIMENSÃO POLÍTICA ATRAVÉS DE UMA 

ACCS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Anne Caroline Santos (FRB) 
 

Resumo 
A proposta da Atividade Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) intitulada 
Saneamento, Mobilização Social e Educação Ambiental em Comunidade Rural, surgiu 
a partir da necessidade de desenvolvimento social e ambiental junto com a comunidade 
de Mocambo localizada no munícipio de Seabra/Ba. A partir da necessidade da 
comunidade, a ACCS teve como princípios desenvolver atividades ligadas as questões 
socioambientais e sanitárias, visando enfrentar problemáticas da auto-organização, 
desenvolvendo ações multidirecional e a produção de conhecimento na perspectiva de 
transformação, empoderamento e cidadania da população de Mocambo. 
Desenvolvimento de ações educativas frente aos desafios da gestão em saneamento 
rural na perspectiva de promoção da saúde e qualidade de vida da população, 
fomentando sempre destacar a necessidade do empoderamento político da comunidade 
frente a busca por melhorias sociais. Estudo descritivo do tipo relato de experiência, 
tendo como participantes da ACCS um grupo de 15 alunos de graduação como 
Psicologia, Serviço Social, Engenharia Sanitária Ambiental e Civil. Foram utilizadas 
diferentes alternativas metodológicas e didáticas para abordagem de diversos temas 
relacionados ao saneamento e empoderamento da comunidade, tais como: Oficina de 
Esgotamento, Resíduos, Reciclagem, e Políticas Sociais. Para o planejamento e 
programação das atividades práticas na comunidade foram realizadas reuniões com a 
associação de moradores de Mocambo, bem como reuniões de planejamento na 
universidade. No primeiro contato com a comunidade realizou-se uma reunião com a 
associação de moradores, objetivando conhecer como funciona e quais condições de 
vida e saúde se encontravam a comunidade. Após essa reunião realizou oficinas de 
esgotamento sanitário visando proporcionar a comunidade discussões acerca das 
condições de saneamento básico vivenciado por eles, tendo como resultado reflexões 
acerca da estruturação do saneamento na comunidade. No segundo momento, realizou-
se oficina de resíduos nos quais não eram coletas pela prefeitura, ocasionando a 
destinação pela compostagem e a queima. Na oficina de resíduos teve como resultados 
propostas trazidas pela comunidade de melhores destinação dos resíduos como 
reciclagem e a busca pela prefeitura cobrando a coleta diária dos resíduos. Na terceira 
e última atividade, objetivou-se trabalhar com a reciclagem, visto que foi uma demanda 
levantada pela comunidade sobre a destinação correta do lixo, proporcionando 
reflexões acerca de formas de reciclagem. Destarte, em todas as atividades realizadas 
com a comunidade objetivou a busca pelo empoderamento da população frente a 
efetivação das políticas sociais aos órgãos públicos diretamente ligados com a 
comunidade, proporcionando uma tomada de consciência da cidadania que a 
comunidade deve exercer bem como aos direitos à serviços básicos de vida, 
respeitando os princípios dos direitos humanos. A produção de conhecimento popular é 
de grande importância para atuação da psicologia em comunidades, permitindo uma 
formação mais atenta as questões sociopolíticas ligadas a estruturação das 
comunidades. Assim, o trabalho interdisciplinar desenvolvido pela universidade junto 
com a comunidade produziu resultados significativos de empoderamento da 
comunidade em se reconhecer como atores importantes para melhorias de condição de 
vida e saúde da sua população. Resultando em busca contínua por medidas eficazes 
de saúde pública, proteção ambiental, infraestrutura urbana, influenciando diretamente 
no exercício da cidadania. 
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ENCONTROS DIALÓGICOS SOBRE DROGAS, SAÚDE E EDUCAÇÃO NA 
COMUNIDADE DE MONTENEGRO/RS: DESAFIOS E AVANÇOS NA 

CONSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE ARTICULAÇÃO DA REDE INTERSETORIAL 
 

Moises Romanini (UFRGS) 
 
 
Resumo 
Neste trabalho serão apresentados os primeiros movimentos e inserções do Projeto de 
Extensão intitulado “Encontros Dialógicos sobre Drogas, Saúde e Educação na 
comunidade de Montenegro/RS: construindo processos de articulação da rede 
intersetorial”. Tendo como objetivo geral realizar encontros dialógicos com gestores, 
profissionais e usuários dos serviços de saúde, educação e assistência social visando 
a construção de articulações da rede intersetorial frente à questão do uso e abuso de 
drogas na comunidade de Montenegro/RS, neste projeto foram agendados encontros 
com profissionais e usuários das referidas redes, com os gestores locais e visitas aos 
serviços e escolas do município, podendo ainda se estender a oferta de atividades à 
população em geral, dependendo das demandas e possibilidades de trabalho. 
Percebemos que, no processo de construção das Redes de Atenção Psicossocial, 
várias são as dificuldades encontradas. Por um lado, o jogo político e ideológico no 
campo das drogas, com pouca abertura para outros saberes e para o debate crítico, 
principalmente nos meios de comunicação. Por outro lado, as dificuldades encontradas 
pelos profissionais da saúde e pelos serviços, que buscam superar os desafios políticos 
da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Várias são as demandas, prevenção, tratamento, 
reabilitação psicossocial, entre outros. Ao concebermos o problema das drogas como 
uma questão social, e não apenas de caráter individual, trabalhar e apostar na noção 
de intersetorialidade nos parece fundamental para enfrentar os desafios impostos. Para 
que se aposte e se invista na construção de articulações de uma rede intersetorial, um 
primeiro movimento será o de sensibilizar as pessoas para o tema, através do que estou 
denominando aqui de encontros dialógicos. Os encontros dialógicos envolvem um 
esforço para levar em consideração a perspectiva do outro e reconhecê-la como 
legítima. Aqui o diálogo é tomado em suas dimensões ontológica, como um meio de 
compreender a constituição do ser, e epistemológica, através dos saberes 
concretizados nas práticas sociais. A proposta de uma articulação de rede intersetorial 
no campo das drogas vai ao encontro do princípio da integralidade no SUS e da 
necessidade de continuidade no tratamento de usuários de drogas. No campo das 
drogas, a continuidade do cuidado visa a construção de um plano de longa duração, no 
qual tratamentos de maior intensidade são seguidos de tratamentos de menor 
intensidade. Essa continuidade está condicionada à existência de uma rede integral e 
com garantia de acesso aos serviços. Por um lado, a integralidade enquanto um amplo 
conceito que engloba práticas dos profissionais, organização dos serviços e respostas 
governamentais aos problemas de saúde; por outro, a continuidade do cuidado como 
um conceito mais específico, refletindo os planos de tratamento do usuário, bem como 
de sua trajetória de cuidados. Ainda, conforme a Política do Ministério da Saúde para 
Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas, a continuidade do cuidado nada 
mais é do que uma consequência da garantia do acesso, do estabelecimento de 
vínculos e da construção da corresponsabilidade entre profissionais e usuários dos 
serviços.  
 
Palavras-chave: Políticas sobre Drogas; Intersetorialidade; Integralidade; Rede de 
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DO RE-EN-COLHIMENTO ÀS PRÁTICAS DE ACOLHIMENTO ÀS PESSOAS QUE 
USAM DROGAS: SABERES CONSTRUÍDOS NA E ATRAVÉS DA REDE DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE PORTO ALEGRE/RS 
 

Moises Romanini (UFRGS/UNISC) 
 
 
Resumo 
Neste trabalho, recorte de uma tese de doutorado, partimos da caracterização do que 
denominamos processos de re-en-colhimento das pessoas que fazem uso de drogas e 
das implicações dos diferentes discursos públicos sobre esses sujeitos. Pensamos que 
há um en-colhimento do sujeito [que justifica seu recolhimento], definido única e 
exclusivamente em função da droga que usa ou da relação que estabeleceu com aquela 
substância. A pesquisa teve como objetivo geral analisar como os encontros entre os 
saberes dos profissionais de saúde e de pessoas que usam drogas produzem, 
sustentam e/ou transformam as práticas de acolhimento em diferentes pontos da Rede 
de Atenção Psicossocial. Inserida no espectro das pesquisas participativas, adotamos 
como estratégias metodológicas a observação participante em três contextos da RAPS 
da cidade de Porto Alegre/RS (Área Técnica de Saúde Mental, CAPS AD e Consultório 
na Rua), diário de campo, entrevistas narrativas (com usuários e profissionais) e grupos 
de discussão com os profissionais. Durante a construção da tese, foram registradas 298 
horas de observação, 34 entrevistas e 3 grupos de discussão. Nos três contextos 
observados vislumbramos a noção de acolhimento como uma ação ou atividade técnico-
especializada, um dispositivo de garantia e/ou ampliação do acesso, um dispositivo de 
(re) organização dos processos de trabalho e como uma postura e/ou tecnologia do 
cuidado. Os resultados apresentam novos elementos para pensarmos no acolhimento 
como um encontro de saberes entre profissionais e usuários, saberes que vão se 
transformando no encontro com o outro. Neste sentido, o acolhimento possibilita (ou 
torna-se possível através de) um encontro de saberes, entre profissionais e 
profissionais-gestores, entre profissionais e usuários, entre profissionais-gestores e 
usuários. Inscrito em um regime de alteridade e de afetabilidade, o acolhimento se 
transforma em um encontro dialógico, sempre polifásico e marcado por tensões. Além 
disso, propomos que, como efeito, o acolhimento é produto e produtor de uma 
desestabilização da noção naturalizada de que a rede é apenas a distribuição e 
implementação de pontos/dispositivos de atenção em um determinado território. O 
acolhimento como uma sensação de “sentir-se acolhido” também provoca os mais 
variados sentimentos: alegria, confiança, tristeza, cansaço, impotência. Neste fluxo de 
afetos, o acolhimento, portanto, é uma conquista na árdua tarefa de construção do 
comum nos serviços de saúde e nos encontros. Partindo da ideia de que os encontros 
cotidianos são atravessados por outros elementos, como o problema das drogas em 
nossa sociedade, questões políticas e governamentais, os recursos financeiros, o 
desconhecimento que os gestores têm sobre a função da RAPS, as condições 
estruturais e materiais dos serviços de saúde, a formação profissional, a 
intersetorialidade e questões sociais como as inequidades (de gênero, social, política, 
econômica), a pobreza, a violência e o tráfico de drogas, propomos um deslocamento 
da micropolítica do acolhimento para a macropolítica e, com isso, sugerimos a noção de 
“condição de acolhimento”. A condição de acolhimento é um arranjo (sempre em 
construção e desconstrução) de elementos presentes em um determinado contexto 
social e histórico que cria as condições de possibilidade para os encontros cotidianos 
nos serviços da RAPS. 
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POVOS DE SANTOS E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADA À TERRA 
 

Antônio André Valécio de Jesus (USP/FFCLRP) 

 
Resumo 
Historicamente, as religiões de matriz africana vêm sofrendo subjetivamente com as 
imposições sociais estabelecidas por uma concepção eurocêntrica, adentrando uma 
lógica de invisibilidade e exclusão social determinada por uma supremacia branca 
detentora do poder e do capital. Essas estruturas se encontram claras a partir das novas 
políticas públicas desenvolvimentistas do governo brasileiro. As cidades têm invadido 
as zonas rurais e, consequentemente, entrado em áreas com uma vasta biodiversidade 
vegetal, consideradas pelos povos de santo como terra sagrada, e, com isso, impedindo 
o livre-desenvolvimento de alguns rituais que tradicionalmente vinham sendo 
desenvolvidos nesses territórios. O presente estudo etnográfico visou analisar, através 
de um estudo de caso no terreiro de Mãe Neta, os impactos na subjetividade e 
identidade dos adeptos do Candomblé, a partir da devastação ambiental na cidade de 
Paulo Afonso-BA, e, como consequência, o desencadeamento da impossibilidade do 
desenvolvimento dos cultos aos Deuses Africanos. Orixás; Inquices; Voduns; essas são 
as entidades espirituais responsáveis pelo desenvolvimento da religiosidade no 
Candomblé. A dimensão simbólica para essas comunidades tradicionais, parte da 
interrelação entre Orixá e Natureza os quais se complementam em um ecossistema 
complexo e sagrado. A promoção da saúde mental para esses grupos está diretamente 
relacionada ao livre-culto às entidades espirituais. A interferência nessa prática pode 
acarretar impactos na saúde física e psicológica dessas comunidades. A permissão para 
construções de casas à margem do rio por parte da prefeitura é um dos pontos de 
conflitos encontrados entre o Estado e o grupo. Essa ocupação territorial impossibilitou 
o culto ao Orixá Oxum – “morador” do rio – provocando divergências religiosas na 
cerimônia ritualística tradicional do terreiro. A transposição do rio São Francisco constitui 
outro exemplo desse tipo impedimento ritualístico, já que implicará a perda de uma 
cachoeira sagrada que serve como moradia para os encantados. A destruição dessa 
cachoeira também trará a morte de entidades espirituais ali presentes repercutindo 
negativamente na subjetividade desses sujeitos. Conclui-se que as questões vinculadas 
às exclusões sociais em que estão envolvidos os adeptos do Candomblé ainda se 
perpetuam, mas em outra perspectiva. Novas formas de inclusões foram desenvolvidas 
para esses sujeitos em políticas públicas baseadas na constituição brasileira, no entanto 
muitas vezes o caminho que foi estabelecido pelo Estado para inclui-los termina por 
excluir todo o grupo, tornando-se apenas mais uma ferramenta de controle do Estado 
frente ao desenvolvimento da religião do Candomblé, gerando sofrimento, interferindo 
na promoção à saúde física e mental das pessoas. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E SAÚDE MENTAL DE POVOS INDÍGENAS: QUESTÕES 
DE TERRA 

 
Antônio André Valécio de Jesus (USP/FFCLRP) e José Francisco Miguel Henriques 

Bairrão (USP/FFCLRP) 

 

Resumo 
Historicamente, a sociedade ocidental vem delimitando o movimento desses sujeitos 
com suas questões territoriais, culturais e identitárias. Os estereótipos criados pelo 
determinismo cultural ocidental são formas de sujeição dessas populações e, 
particularmente, a manipulação, despojamento e realocação territorial desses povos 
têm sido uma forma eficaz de subjugação e controle. Além de determinar que, para ser 
indígena, seja necessário corresponder a um estereótipo de índio que provavelmente 
remonta ao período do Brasil Colônia, afirma-se também não ser necessário para a 
sobrevivência social e cultural desses povos possuírem em toda sua extensão as suas 
terras, uma vez que não estariam dispostos a desenvolver o cultivo da agricultura de 
larga escala. O processo de territorialização física e simbólica na cultura indígena é 
imprescindível para o desenvolvimento biopsicossocial desses sujeitos. A conexão com 
a terra/água é um dos fatores responsáveis pela preservação de seus valores culturais, 
construídos a partir dos saberes tradicionais compreendidos como estando presentes 
na natureza, imprescindíveis à saúde mental desses grupos étnicos. O desenvolvimento 
da saúde mental entre indígenas e ocidentais se diferencia em consequência de 
estarem inseridos em aspectos culturais distintos. Os conjuntos de crenças, e a 
construção da subjetividade, se estabelecem por caminhos diferentes entre ambos. 
Assim, o presente trabalho tem como objetivo, a partir de um estudo etnográfico, 
perquirir os impactos psicológicos acarretados pelas intervenções do Estado, diante das 
demandas referentes à saúde, nos povos Cariris. Muitos dos fatores de intransigência 
do Estado frente aos povos indígenas procedem a partir de um comportamento de 
dominação e imposição cultural.  A cultura ela faz parte de um sistema padronizado de 
defesa, que está constantemente solidário as funções do ego, possibilitando a atuação 
do mecanismo de defesa inconsciente (Devereux, 1977) que tem como serventia, a 
impossibilidade de dominação e imposição de outra realidade cultural. O que se tem 
observado, é que muitas das intervenções do Estado, não levam em conta a dimensão 
central dos indígenas, relevando apenas o aspecto do desenvolvimento social, 
negligenciando fatores culturais e identitários. Para a sociedade se tornar sadia, é 
necessário que o processo de individuação e diferenciação esteja constantemente em 
diálogo e respeitando as diferenças com o outro. Esse é o passo fundamental para a 
promoção de uma real inclusão, proporcionando uma saúde mental para esses grupos 
étnicos. 

Palavras-chave: Políticas Públicas; povos indígenas; Etnopsicologia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 
 

158 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

CARTOGRAFAR PRÁTICAS PSICOSSOCIAIS: O USO DE DERIVAS URBANAS 
COMO MEIO DE MAPEAR RESISTÊNCIAS 

 
Marcela Montalvão Teti (FANEB) 

 
 
Resumo 
O presente trabalho é resultado de um trabalho de tese e vem no sentido de 
problematizar metodologias de pesquisa de cunho qualitativo. As derivas consistem em 
um caminhar lúdico pela cidade, uma errância, que se dá pelo movimento a priori sem 
determinação rígida, resultante dos encontros fortuitos e sugestões de percurso 
emergentes do campo. Quem primeiro escreveu sobre esta técnica, “de possibilidades 
múltiplas” foi Guy Debord, autor de “A sociedade do espetáculo”, quando era membro e 
líder da Internacional Situacionista. As derivas são bastante trabalhadas, debatidas, 
experienciadas por profissionais da arquitetura e do urbanismo por seu caráter crítico e 
político. Elas são estimuladas sempre no sentido de problematizar o desenho racional, 
cartesiano, que operam as propostas da arquitetura moderna. Para os situacionistas e 
os que colocam em prática a deriva como técnica de pesquisa, caminhar pela cidade 
sem um a priori é deixar de se nortear pelos sinais estabelecidos por outrem, para se 
deixar cativar pelo momento e o exercício de encantamento pelo público. A cartografia 
é um método usado por diversas áreas do saber. Seu uso tem aplicações na arquitetura, 
no turismo, na geografia, na antropologia. Na Psicologia, ela é debitaria dos trabalhos 
realizados por Gilles Deleuze e Felix Guattari e alguns dos estudos encampados por 
Michel Foucault. Na arte de cartografar as relações micropolíticas ou jogos de saber-
poder, coloca-se ao pesquisador o trabalho de questionar o uno, essa tendência de se 
pensar o social a partir de uma teoria globalizante, com formas homogeneizantes de 
compreender o social. A proposta de entender a heterogeneidade das práticas sociais 
e o perder-se no exercício da prática de pesquisa, é o que mais aproxima as derivas 
urbanas da cartografia. É no caminhar, inspirado pelo campo, que construímos um mapa 
de afetos, mas político e crítico. Um mapa que faz aparecer o “colorido” da cidade, na 
medida em que não busca somente ocupar o ambiente higienizado do espaço social. E 
é nessa busca contra o espaço ordenado que é possível se deparar com as resistências. 
Resistências que muitas vezes não são movimentos políticos organizados, mas são 
modos de existir e subjetivar diferentes do consenso social. Elas são formas de saberes 
sujeitados, em vários casos ocultado pelo poder, que no encontro com a pesquisa de 
caráter social, podem ser escutados. Tomar partido do uso das derivas urbanas como 
modo de visibilizar, desvelar, práticas sociais esquecidas, passa a ser premente no 
exercício e produção de um saber crítico e político para a Psicologia Social. 
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MUNDO DA VIDA NA PRODUÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE NAS POLÍTICAS DE 
BASE TERRITORIAL 

 
Pedro Renan Santos de Oliveira (UFC) e Aluísio Ferreira de Lima (UFC) 

 
 
Resumo 
Tanto o campo da Saúde Mental como o da Atenção Primária à Saúde têm apresentado 
novas modalidades de cuidado do processo de saúde-adoecimento, construindo 
tecnologias diversas que visam, teoricamente, a uma melhor qualidade de vida. Essas 
modalidades de cuidado têm produzido teorizações e práticas em que algumas 
categorias conceituais surgem e propõem mudanças do eixo gravitacional das práticas 
em saúde, a saber: da centralidade da doença para a afirmação da saúde, da atenção 
focada no indivíduo para o olhar às coletividades, da construção de ações 
essencialmente centradas nos serviços para uma estratégia de cuidado baseada no 
território. Na direção de fortalecer olhares da Psicologia no campo da Política Pública e 
produzir uma dimensão crítica aos saberes e fazeres na área da Saúde Pública, este 
trabalho trata da apresentação de um recorte da pesquisa de doutorado, em andamento, 
denominada: “Territórios e Mundo da Vida: análise crítico-compreensiva das práticas de 
saúde” que tem por objetivo analisar crítico-compreensivamente as práticas de saúde 
na Atenção Baseada no Território. Segundo o pensamento de Jürgen Habermas, a partir 
da leitura ou tradução para a Psicologia Social Crítica, encontramos um dos conceitos 
que tem sido não só um guia-analítico, mas operador de proposições a serem feitas ao 
longo da proposta da tese, em diálogo com a categoria Território presente nas políticas 
públicas: o Mundo da Vida. Esse conceito permite, à luz do pensamento pós-metafísico 
habermasiano, a defesa da tese de que a problemática da modernidade não seria 
propriamente a racionalidade em si, mas, sim, de um tipo de racionalidade, a 
instrumental/sistêmica. Essa impediria as possibilidades de entendimento e inviabilizaria 
as relações estabelecidas no Mundo da Vida, que por sua vez se tornariam relações de 
modo meramente mercadológico. Para Habermas é preciso avançar na compreensão 
ao Mundo da Vida – onde a vida ocorre em um momento pré-conceitual, no cotidiano 
dos sujeitos –, portanto, compreender e realizar a crítica do contemporâneo. Em fase 
de campo, o processo de construção do material qualitativo tem se dado por meio da 
triangulação metodológica através de: Construção de Narrativas de História de Vida 
(NHV) com os sujeitos da pesquisa, a partir do percurso dos Círculos Hermenêuticos-
Dialéticos (CHD) e Observações Livres de inserção no campo com olhar sobre a 
organização dos serviços de saúde e organização comunitária dos territórios palcos da 
atenção dos serviços de saúde. O trabalho em saúde, se levado a uma aprofundada 
análise sobre as relações da prática com o território, pode produzir, reproduzir e recriar-
se em uma nova teia de ações e necessidades de intervenções em saúde elevada em 
complexidade, em relação à tradicional prática em saúde (tecno-centrada e curativista). 
Assim, temos feito uma aposta, no lidar com o material qualitativo, de que a Psicologia 
Política tem aparecido em todos os poros nesse argiloso campo do estudo sobre as 
possibilidades de resistências à Razão Instrumental. O resgate ao Mundo da Vida 
parece como caminho para o entendimento dos efeitos ético-políticos da Colonização 
da Vida que a lógica do consumo dos serviços e ações em saúde têm produzido. 
 
Palavras-chave: Território; Mundo da Vida; Atenção Primária; Saúde Mental; Psicologia 
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Sobreira (UERN) e Francisco Arnoldo Nunes de Miranda (UFRN) 
 
 
Resumo 
A historicidade, como forma de entender a relação entre loucura e sociedade, aponta o 
grupo família como uma das dimensões fundamentais da experiência de adoecimento 
e dos significados compartilhados a partir desse contexto. Portanto, o cenário composto 
pelas atuais políticas públicas de saúde mental, pautado no paradigma da atenção 
psicossocial, reafirmam, mediante novas proposições assistenciais, a importância do 
papel estruturador, afetivo e sobretudo político desse grupamento na consolidação da 
reforma psiquiátrica brasileira (RPB). Entende-se que a família, como instituição social 
e pela estreita convivência com os sujeitos portadores de transtornos mentais tem muito 
a contribuir com o conhecimento e a produção de singularidades no campo da saúde 
mental, tendo em vista que a aproximação com o fenômeno do adoecimento psíquico 
constitui-se em uma outra perspectiva de vivencia, a qual pode embasar o 
desenvolvimento de modalidades mais apropriadas de cuidados. Além disso, os 
significados dispensados pela família à experiência de adoecimento psíquico, em 
contraponto aos itinerários que o cuidado em saúde mental percorre, podem revelar, 
sob a ótica desses atores, quais os aspectos e desdobramentos da reforma psiquiátrica 
no Brasil. Investigar as contribuições das pesquisas científicas nacionais sobre o 
conhecimento familiar sobre os serviços de saúde mental após a reforma psiquiátrica 
brasileira. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Para tanto, obedeceu-se às 
seguintes etapas: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão da pesquisa; 
estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem; 
categorização dos estudos; avaliação dos estudos; interpretação dos resultados e 
apresentação de revisão/síntese do conhecimento. Procedeu-se com o emprego 
simultâneo dos descritores não-controlados “saúde mental” e “família” na base de dados 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com recorte 
temporal entre o período entre 2001 e 2013, selecionando-se 24 artigos científicos. A 
seleção das publicações ocorreu durante o mês de julho de 2014. Os eixos emergentes 
foram: “potencialidades dos serviços no contexto da reforma psiquiátrica brasileira”, “a 
participação familiar” e “fragilidades enfrentadas para efetivação da reforma psiquiátrica 
brasileira”. As famílias reconhecem a importância dos serviços substitutivos, criados sob 
a égide da RPB, na assistência ao seu familiar portador de transtornos mentais. De um 
lado, destacam diversas fragilidades estruturais, organizacionais e políticas desses 
serviços, bem como a insuficiência dos mesmos no cumprimento do seu papel precípuo 
frente aos diversos tipos de deficiências, sejam elas oriundas da ingerência na 
implementação das políticas de saúde mental ou pela má aplicação de recursos.  De 
outro, identificam algumas estratégias e experiências bem sucedidas no Brasil, as quais 
contribuem para emancipação do portador de transtornos mentais e de preparação da 
instituição familiar para uma convivência salutar com a referida condição humana, 
demonstrando que os entraves encontrados para efetivação da reforma psiquiátrica 
podem ser superados. 
 
Palavras-chave: Família; Saúde mental; Desinstitucionalização; Serviços de saúde 
mental.  
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COMUNIDADE DE UBARANAS: UMA PROPOSTA EDUCADORA E 
EMANCIPADORA – AS CRIANÇAS E A ESCOLA OU CRIATIV(A)IDADE! 

 
Jane Erika Oliveira e Silva (UFC), Debora Linhares da Silva (UFC) e Vanessa Louise 

Batista (UFRN) 
 
 
Resumo 
Nossa caminhada com a Comunidade de Remanescentes Quilombolas do Córrego de 
Ubaranas, na cidade de Aracati/CE, iniciou-se com o projeto de extensão “Duas Fendas: 
patrimônio, cultura e consciência biocêntrica” (MEC/PROEXT-2013) e seguiu-se com o 
projeto “Cidade Educadora: por uma educação patrimonial libertadora” (PREX/UFC-
2014), ambos desenvolvidos pelo Laboratório de Estudos sobre a Consciência LESC-
Psi/UFC. Esta caminhada continua, e hoje sabemos que Ubaranas tem muitas riquezas, 
uma delas são suas crianças, seja pela quantidade delas ali, seja por sua disposição de 
brincar. Crianças que significam o lugar onde vivem em miniaturas, que se propõem a 
montar apresentações públicas, que vivem a capoeira com paixão alegre, que montam 
brinquedos, que falam de política do seu jeito. São as mesmas que estão na escola da 
comunidade, na realidade um “anexo” do lugar que outrora foi uma escola. Como fazer 
da escola uma escola? Um lugar de criação, de liberdade e transformação? Como fazer 
da educação um patrimônio? Pensando sob a perspectiva do Programa Cidade 
Educadora (2014) e de todo nosso caminhar desde 2013, não poderíamos pensar uma 
comunidade educadora? Dentre tantas potências latentes em Ubaranas, uma delas é a 
curiosidade de alguns que ali vivem, não apenas das crianças. Esta curiosidade dialoga 
conosco, quer aprender e aprende que também ensina. Esta curiosidade nos pede “o 
conhecimento que não tenho”, mas não de forma depositária, quer conhecer, do latim 
COGNOSCERE: COM, “junto”, mais GNOSCERE, “saber”. Diante das tentativas, por 
que não aquela pequena escola? Por que não aquelas crianças? Aquelas professoras? 
Aqueles moradores? Por que não pensar essa escola (outra) num espaço tão propício, 
onde a comunidade sabe do que necessita, onde há educadores que apenas precisam 
se “descobrir” como tais? A proposta: Na escola de Ubaranas, construir com as 
professoras e as crianças outra forma de aprender e ensinar. A escola não tem muros, 
não precisamos esperar os muros serem construídos para depois tentar desconstruí-
los. Estender os espaços educadores pela comunidade, uma escola na e da 
comunidade, embaixo da mangueira ou dos pés de caju, onde falar de história é falar 
da própria comunidade. Nas atividades com as crianças e professores nos espaços de 
ensino/aprendizagem, que podem ser vários, podemos pensar a presença dos mais 
velhos como forma de interagir junto à história da comunidade, no entendimento das 
situações cotidianas que tiveram sua gênese no passado, na tentava de unir gerações 
entendendo que 'somos nós uma história', referenciando e reverenciando esses velhos 
e velhas. Também nessa perspectiva, executar o curso de educação patrimonial a 
qualquer interessada/o. Estes, por sua vez, estariam em contato com os professores 
municipais já formados em educação patrimonial e, futuramente, seriam formadores de 
novos educadores, inclusive de comunidades vizinhas. 
 
Palavras-chave: Ubaranas; Educação; Crianças; Escola. 
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VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL: O DESAFIO DE DECIFAR A DINÂMICA DOS 
TERRITÓRIOS COMO ESTRATÉGIA DE EFETIVAÇÃO E GARANTIA DA 

PROTEÇÃO SOCIAL 

Viviane Pereira da Silva (UFF) 

 
Resumo 
Ao longo dos últimos anos, as formulações teóricas referentes à política pública de 
assistência social ocuparam consideravelmente parte da produção acadêmica 
brasileira.  No debate estão presentes referências fundamentais e os desafios 
implicados ao panorama vigente, produto de um cenário que ao se democratizar se 
transforma, desencadeando novos conhecimentos, ressignificando as práticas 
profissionais. Nessa perspectiva, o estudo analisa a inserção da temática Vigilância 
Socioassistencial no debate da política de assistência social no período de 2004-2015. 
O método utilizado compreendeu a análise documental de resoluções, leis e orientações 
técnicas elaboradas pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 
MDS. Desenvolvimento: A vigilância socioassistencial - área vinculada à gestão do 
SUAS -  é responsável pela produção, sistematização, análise e disseminação de 
informações concernentes às situações de riscos e vulnerabilidades que incidem sobre 
famílias e indivíduos, bem como do tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços 
ofertados. Em linhas gerais, a vigilância socioaassistencial tem como objetivo adequar 
às necessidades das populações e territórios aos padrões de qualidade e condições de 
acesso. O reconhecimento da importância desta função da política de assistência social, 
ainda é um campo minado por imprecisões conceituais, interpretações equivocadas, e 
formas diferenciadas de operacionalização. As normativas que regem a política de 
assistência social ao fazerem alusão à vigilância socioassistencial, também sustentam 
a referência a categoria território. A tendência de incluí-la no cerne da discussão está 
assentada na prerrogativa de que: “[...] só é possível constituir uma Vigilância 
Socioassistencial, que se assente na visão de totalidade: sobre o que é, e o que 
acontece no cotidiano da gestão da assistência social, a partir dos territórios de vivencia 
dos usuários e beneficiários” (BRASIL 2013, p.18).  Outra questão que é central nesta 
análise e que aparece no interior do debate sobre a vigilância socioassistencial, é a 
produção de indicadores territorializados e que no campo da assistência social vem 
cumprindo o papel de elucidar questões que perpassam as dinâmicas dos múltiplos 
territórios, numa perspectiva que vai além do quantitativo. Conclusões: Inegavelmente 
a primeira década de implementação do SUAS consubstanciou informações, 
ferramentas e experiências que qualificaram a intervenção e a organização da rede 
socioassistencial nos territórios. Decifrar a dinâmica territorial pressupõe conhecimentos 
teóricos, instrumentais e práticos. A análise acerca da inserção do tema vigilância 
socioassistencial na agenda da política de assistência social e suas inflexões para os 
diferentes territórios brasileiros nos remete ao duplo desafio: 1) decifrar o significado 
atribuído a esta função da política, bem como dos conceitos chaves que a direcionam: 
risco, vulnerabilidade e território - demasiadamente propagados na atual conjuntura - 
porém sem o conhecimento e aprofundamento teórico necessário. 2) conhecer a 
realidade dos diferentes municípios e estados brasileiros, considerando que a 
implantação da área da vigilância pressupõe mudanças nas formas de gestão dos entes 
federados, principalmente no acompanhamento dos padrões de oferta e qualidade dos 
serviços prestados promovendo rupturas institucionais, tradicionalmente arraigadas. É 
importante destacar que a produção teórica ainda é escassa, no que se refere ao tema, 
são poucas as pesquisas dedicadas ao estudo da temática. 
 
Palavras-chave: vigilância socioassistencial, assistência social, território. 
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DE OLHO NO ORÇAMENTO PÚBLICO: BREVE PROBLEMATIZAÇÃO ACERCA 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INFÂNCIAS E JUVENTUDES EM FORTALEZA 

Jéssica Pascoalino Pinheiro (UFC), Ângela de Alencar Araripe Pinheiro (UFC), Laisa 
Forte Cavalcante (UFC) 

 
 
Resumo 
Este trabalho se propõe a problematizar a baixa execução e os cortes orçamentários 
concernentes a políticas públicas voltadas para infâncias, adolescências e juventudes, 
especificamente no contexto do município de Fortaleza (CE). A justificativa social gira 
em torno da relevância em conhecer e propagar informações de questões relativas ao 
orçamento público e também acerca da operacionalização de políticas públicas nesta 
área, para embasar questionamentos e reivindicações acerca da execução 
orçamentária prevista em Leis como a Constituição Federal de 1988, o PPA (Plano 
Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual), 
considerando o princípio da prioridade absoluta proposto pela Constituição de 1988 e 
reafirmado pelo ECA (1990).Estas constatações provêm de estudos e análises próprios 
do Fórum Permanente de ONGs de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes 
(Fórum DCA) e da 7ª Promotoria da Infância e da Juventude do Ceará. A baixa execução 
orçamentária em 2015, na área da infância e juventude em Fortaleza promoveu a 
continuidade de situações de violação de direitos. Aliado a isso, há significativo corte 
orçamentário em 2016 (em torno de R$ 16 milhões). Podemos também especificar áreas 
mais críticas referentes à baixa execução orçamentária, como por exemplo, a efetivação 
de 0%na área de enfrentamento à violência sexual infantil e a desestruturação do 
serviço de cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (PSC e LA), de 
responsabilidade da Prefeitura. A constatação deste problema requereu uma articulação 
entre o Fórum DCA através do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
(CEDECA- Ceará) e Integrasol, além de outras instâncias que realizam o controle e 
monitoramento de políticas e orçamento público: o Observatório de Políticas Públicas – 
UFC, a 7ª Promotoria já referida e a Controladoria Geral da União, objetivando, assim, 
adensar conhecimentos e realizar o acompanhamento orçamentário através dessa 
equipe multidisciplinar. Dentre outros objetivos, citamos: acompanhar a execução 
orçamentária prevista em lei para a área em questão; subsidiar intervenções políticas a 
partir do adensamento de estudos realizados; solicitar informações (por meio do portal 
da transparência da gestão municipal); responsabilizar gestores quando a execução 
orçamentária não está a contento para demandas referentes às crianças e 
adolescentes; publicizar dados referentes aos orçamentos e aos constatados cortes 
orçamentários e baixas execuções para contribuir com a sensibilização de outros 
setores da sociedade. Metodologicamente, a operacionalização de um Grupo de 
Trabalho que, por meio de planejamento estratégico, vem traçando planos de ações 
políticas almejando contribuir para a formação de representantes da sociedade civil de 
forma ampla e de Conselhos de Direitos e Tutelares. Destacam- se alguns resultados e 
discussões que vêm sendo construídos: afirmação do papel social da Universidade, que 
deve contribuir efetivamente para uma intervenção política voltada para a melhoria da 
vida digna; fortalecimento mútuo dessas instituições a partir dessa articulação; 
necessidade de maior transparência da gestão municipal quanto às diretrizes 
orçamentárias de cada área e sua execução efetiva; concretização do princípio da 
prioridade absoluta na área da infância e juventude; maior articulação entre instâncias 
que atuam no âmbito da garantia de direitos e sociedade civil. 

 Palavras-chave: políticas públicas; orçamento público; direitos da criança e do 
adolescente; controle social. 
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A CRIAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE COMUNICAÇÃO COMO POLÍTICA 
PÚBLICA: PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E DEMOCRATIZAÇÃO DA MÍDIA NO 

BRASIL 

Luiz Carlos de Carvalho Cicala (UNINTER), Beatriz Cicala Puccini (PUC-SP) e Tatiana 
Alvez Romão (PUC-SP) 

 

Resumo 
Direito à informação como concernente à cidadania. Na atualidade, praticamente todas 
as democracias modernas acolhem normas garantidoras desse direito em suas 
respectivas cartas constitucionais. O Código Brasileiro de Telecomunicações data de 
1962 e a Lei de Imprensa, herdada do período anterior à redemocratização, foi 
considerada inaplicável ‘in totum’ pelo Supremo Tribunal Federal e, não sendo 
recepcionada pela Constituição Federal de 1988, deixou um vazio legal. Com o objetivo 
de compreender quais os mecanismos institucionais vigentes para a efetiva participação 
popular em prol da democratização da mídia no Brasil, fizemos uma breve revisão 
bibliográfica sobre a criação e o trabalho dos Conselhos Municipais de Comunicação. A 
atuação da sociedade civil nos Conselhos Comunitários poderia ser a forma de se fazer 
valer os preceitos constitucionais, como promoção da cultura regional e estímulo às 
produções locais independentes, além de impedir que parlamentares continuem 
operando no setor como concessionários ou permissionários de rádio ou TV, o que é 
vedado pela Constituição. Talvez a mais efetiva forma de participação popular no Brasil 
seja a que se dá pela atuação nos Conselhos instituídos pela Constituição de 1988. 
Conselhos Municipais de Saúde, Educação, Segurança Pública, da Criança e do 
Adolescente, do Idoso e outros foram se disseminando de forma intensa pelos 
municípios brasileiros.  No entanto, Conselhos de Comunicação Social, uma das áreas 
estratégicas mais nevrálgicas nas modernas sociedades informacionais, são 
praticamente inexistentes no Brasil. O Conselho Nacional de Comunicação Social tem 
permanecido inerte na maior parte de sua existência e o Congresso Nacional não 
regulamenta os artigos constitucionais (capítulo V da CF/88) que versam sobre 
Comunicação Social, tornando-os letra morta. Conselhos representariam assim 
importantes peças de um sistema de regulação democrática das mídias sem o qual se 
nega o direito humano à comunicação e à informação, e a liberdade de expressão 
permanece interditada para a cidadania. Estes apontamentos demonstram a 
necessidade de que a sociedade disponha de instrumentos democráticos eficazes para 
exercer vigilância sobre a comunicação social. A excessiva concentração dos meios de 
comunicação nas mãos de poucos grupos, bem como a ausência de balizas para conter 
a propriedade cruzada das mídias, permite que os interesses econômicos, 
mercadológicos e políticos desses grupos se sobreponham aos interesses da 
coletividade. Concentração cruzada ou propriedade cruzada é a posse, por um mesmo 
grupo empresarial, de diferentes tipos de mídia: TV aberta e por assinatura, emissoras 
de rádio, jornais, revistas, telefonia fixa, celular e móvel via satélite, provedores de 
internet, sites, blogs etc. É urgente e relevante a promoção da pluralidade informacional 
para que se obtenha maior imparcialidade e comprometimento com o interesse público. 
Nas modernas democracias de massa faz-se indispensável propiciar ao cidadão acesso 
a informações marcadas pela diversidade de ideias, bem como garantir-lhe que fiscalize 
as concessões, permissões, autorizações e renovações dadas pelo Poder Executivo a 
particulares para operar serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

Palavras-chave: Conselhos municipais de comunicação; participação política; 
Constituição Federal de 1988; concentração dos meios de comunicação; propriedade 
cruzada das mídias.  
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DA PARIS DO SÉCULO XIX À SOCIEDADE DO SÉCULO XXI: REFLEXÕES 
POLÍTICAS A PARTIR DE WALTER BENJAMIN 

Yuri Marcondes Lisbão (UFC) 

Resumo 
Este trabalho, ainda em andamento, vem emergindo como um desdobramento de uma 
revisão bibliográfica realizada sobre algumas ideias e obras do filósofo alemão Walter 
Benjamin (1892-1940), e pretende, a partir das contribuições deste e de alguns outros 
autores da escola de Frankfurt como Adorno, Horkheimer, Marcuse e Honneth, dentro 
da perspectiva da Psicologia Social Crítica, traçar um paralelo entre a Paris do século 
XIX – chamada por Olgária Matos de “A capital do Capital” – com a sociedade capitalista 
contemporânea no século XXI. Sendo assim, por que seria relevante para um estudo 
que objetiva compreender a sociedade de consumo do século XXI, uma cidade do 
século retrasado? A Paris desse período acaba por ser emblemática para a 
compreensão da sociedade contemporânea, a sociedade de massa e, por fim, a 
universalização do fetichismo. Mas não só, ela também foi a capital política da 
Modernidade, das esperanças revolucionárias e de grandes decepções históricas 
(MATOS, 2006). Ali, várias experiências foram condensadas pela Modernidade, deste 
o ímpeto de ampliar o espaço público (o que, acreditava-se, traria de volta aos seus 
habitantes, a cidade e as ruas), até a tentativa totalitária de sua completa anulação 
(através de um sistema de manipulação de massas). É uma cidade completamente 
envolvida pelo sonho de consumo, e isso pode ser observado nos labirintos de ruas, 
passagens e arcadas. As passagens construídas, em sua maioria, na primeira metade 
do século XIX, surgiram por conta de condições favoráveis na indústria têxtil, onde 
começaram a aparecer os estabelecimentos com grandes estoques de mercadorias 
(são os precursores das lojas de departamentos). Essas passagens são o centro das 
mercadorias de luxo, e para poderem ser expostas, a arte se pôs a serviço do 
comerciante (BENJAMIN, 2006). Tratam-se [as passagens] de galerias cobertas de 
vidro e paredes revestidas de mármore atravessando quarteirões inteiros. Através deste 
paralelo, objetiva-se demonstrar como diversos aspectos daquele cenário da Paris do 
século XIX são replicados, ainda hoje, em nossa sociedade, o que evidencia a 
relevância e necessidade dos temas aqui propostos serem problematizados. As 
investigações até o momento sugerem que há, dentro da própria dinâmica e lógica do 
sistema, um processo fetichizado e fetichizante. 
 
Palavras-chave: Walter Benjamin, Fetichismo, Sociedade de Consumo. 
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VIOLÊNCIA NA MOBILIDADE URBANA: A CONSTRUÇÃO DO INDIVÍDUO 
RESPONSÁVEL PELA PRÓPRIA MORTE 

Daniel Maribondo (UFRJ) 

 

Resumo 
A proposta desta comunicação é problematizar discursos sobre a verdade que 
sustentam violências no contexto da mobilidade urbana e do trânsito.  Esta proposta 
surge a partir da pesquisa de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGP/UFRJ), que tem como 
objetivo o traçado de uma genealogia da descartabilidade dos corpos na mobilidade 
urbana. Atualmente, o Brasil conta com cerca de 50 mil mortes diretas por ano apenas 
nos chamados “acidentes de trânsito”, sem considerar aquelas advindas de outros 
fatores relacionados, como poluição, e os permanentemente lesionados. Contudo, entre 
tantos mortos e acidentados, alguns viram notícia. Suas vidas surgem dentre tantas 
vidas normais e comuns, estampam fotos em jornais, suas histórias são apresentadas 
após já não existirem mais. O avançar de processos judiciais referentes a crimes de 
trânsito que envolvem vítimas fatais se dá pela exploração dessa vida que se foi e das 
circunstâncias da sua morte. No caso de vítimas que não utilizavam veículos 
motorizados (pedestres, ciclistas etc), uma das linhas de defesa mais promissoras é de 
postular que o indivíduo não devia estar onde estava: atravessara fora da faixa de 
pedestres, pedalava no meio dos carros, havia consumido álcool.  A hipótese é que a 
doutrina jurídica atrelada a discursos fundados por saberes psi constroem e sustentam 
uma categoria que é a do “indivíduo responsável pela própria morte”. As atividades 
envolvidas na investigação envolvem o levantamento bibliográfico, a revisão das 
principais produções sobre a área chamada Psicologia do Trânsito, a pesquisa em 
jornais atuais e no final do século XIX no município de Niterói (RJ) e em processos que 
correm administrativamente no Conselho Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro 
(CETRAN/RJ), e criminalmente nos juizados. O conceito-ferramenta de vidas infames 
proposto por Foucault funcionará como norteador da análise, colocando em jogo o que 
é dito dessas vidas após suas mortes. Nesta fase inicial da investigação, a partir da 
busca de notícias sobre atropelamentos em jornais locais de Niterói e municípios 
vizinhos, algumas pertubações do projeto de pesquisa já se fazem sentir. Por um lado, 
são encontradas muitas notícias de atropelamentos envolvendo bondes e carroças, o 
que desloca um problema inicial de desenho da violência do trânsito dos veículos 
motorizados para a questão da velocidade na circulação cotidiana. Por outro lado, junto 
a essas notícias, outras que se avizinhavam eram inevitáveis de se ler, pois 
propagandeavam a venda e aluguel de pessoas negras: mulheres com seus filhos, 
homens, famílias. Tal constatação passa a operar outra pertubação da pesquisa: os 
corpos de negros, que eram os que mais ocupavam as ruas, já eram tidos como 
descartáveis. Como poderá, portanto, uma genealogia da descartabilidade dos corpos 
na mobilidade urbana sem considerar a questão da escravidão? Pretende-se, por fim, 
com esta pesquisa, contribuir para um olhar e fazer crítico da relação entre Psicologia e 
mobilidade e destacar singularidades existenciais no contexto da mobilidade: seu 
exercício, mortes e mortificações.  

Palavras-chave: mobilidade urbana; Psicologia do Trânsito; homens infames; violência 
no trânsito; Niterói 
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DROGAS E CONTEXTO FAMILIAR: TERRITÓRIO E VULNERABILIDADE 

Martha Emanuela Soares da Silva Figueiró (UFRN), Magda Bezerra Dimenstein 
(UFRN) 

 
 

Resumo 
O uso de drogas é presente desde os primórdios da história da humanidade e está 
presente nas mais variadas culturas. As finalidades do seu uso são diversas: recreativo, 
religioso, medicinal, etc. No entanto, o século XX coloca o uso da droga em um patamar 
diferenciado, discriminando as drogas lícitas das ilícitas, impondo crivos moralistas, 
afirmando quais drogas podem ser utilizadas e de que maneira. Esse marco conceitual 
acerca do uso de drogas se instaura principalmente a partir da década de 1970 quando 
os EUA, seguido de muitos países do mundo decretam guerra as drogas, difundindo 
com isso o tráfico, consequentemente o crime organizado e diversas mazelas 
decorrentes da proliferação do uso de substâncias psicoativas na sociedade. Os efeitos 
da criminalização das drogas podem ser percebidos nos mais diversos planos sociais 
como no campo da saúde, da segurança pública das questões sociais ligadas a 
trabalho, moradia e vínculos comunitários por exemplo, sem deixar de destacar a 
família, campo esse alvo principal dessa análise. O proibicionismo traz consigo uma 
série de efeitos que afetam não só o usuário de drogas, como os seus familiares. 
Sabendo que as famílias participam diretamente dos processos que envolvem os efeitos 
nocivos que envolvem o uso de drogas, sobretudo as ilícitas, considera-se interesse 
analisar como o uso de drogas afeta as dinâmicas de funcionamento familiar em 
contextos comunitários de pobreza e vulnerabilidade. Para isso, uma família é 
investigada a partir da sua relação com a droga através de entrevistas e visitas 
domiciliares compondo uma metodologia pautada na pesquisa ação. Os resultados 
mostraram que o consumo de psicotrópicos é dificilmente visto como um problema, 
mesmo que a dependência física ou psíquica esteja diretamente associada ao seu uso. 
No entanto, com relação às drogas ilícitas, além do caráter moralista que produz 
estigmas em seus usuários em diferentes classes sociais, no contexto de pobreza eles 
se exacerbam pois produzem uma relação mais próxima com outros efeitos nocivos 
produzidos pela criminalização das drogas: o crime, a violência, a marginalidade se 
associam muito diretamente às drogas ilícitas em contexto de pobreza, além do 
desemparo socioassistencial da rede pública de garantia de direitos que se encontra 
sucateada, e é na maioria das vezes a única rede de cuidados disponíveis para aqueles 
que são pobres. Uma breve análise desse fenômeno possibilitou considerar que existem 
particularidades no que diz respeito ao uso de drogas em contextos comunitários de 
pobreza e vulnerabilidade, estando o usuário mais exposto a riscos que exacerbam os 
efeitos ligados diretamente ao uso da substância. O cotidiano e o funcionamento familiar 
podem ser afetados por isso e, portanto, cabe desmistificar o uso das drogas, 
extrapolando o caráter moralista que envolve o seu consumo, entendendo as linhas de 
atravessamento e transversalidade que constituem o fenômeno. 
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INTERLOCUÇÕES ENTRE A CLÍNICA PERIPATÉTICA E O SERVIÇO 
ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 

 
Daniela Fernanda Simioni Vieira (UNIP), Rosana Maria Garcia (UNIP) 

 
 
Resumo 
O presente trabalho consiste no relato de experiência de estágio realizado no Centro de 
Referência Especializado para População em Situação de Rua (CENTRO POP). Propõe 
uma reflexão sobre os desafios enfrentados pela equipe Especializada em Abordagem 
Social no atendimento à população em situação de rua e a superação de parte destes 
desafios ao utilizar como referencial teórico e metodológico a Clínica Peripatética 
proposta por Lancetti (2008). Ofertado no âmbito da Proteção Social Especial de Média 
Complexidade, o Serviço visa à resolução de necessidades imediatas e promover a 
inserção dos usuários na rede de serviços socioassistenciais e nas demais políticas 
públicas na perspectiva da garantia de direitos. Enfatiza o atendimento “in lócus” 
enquanto processo de aproximação, através de escuta qualificada, bem como a 
construção de vínculos como estratégias possíveis para a superação destes desafios. 
Através da construção de alternativas de intervenção, visando à restituição dos direitos 
violados, a Abordagem Social busca mapear sistematicamente a realidade do território, 
identificar as características dos moradores de rua, a natureza dessas violações, as 
condições em que vivem, suas estratégias de sobrevivência, as relações estabelecidas 
entre estes e a comunidade além de construir uma articulação intersetorial com outras 
políticas públicas. Criam-se condições para a equipe se aproximar desses indivíduos, 
famílias e grupos de forma a constituir, gradativamente, vínculos que possibilitem a 
reinserção social, a emancipação e empoderamento destes sujeitos. A Clínica 
Peripatética, de acordo com Lancetti (2008), forja estratégias aplicadas às pessoas que 
não se adaptam aos protocolos clínicos tradicionais. A Abordagem Social, que vai ao 
encontro do usuário, é uma abordagem que abre espaço para a construção de vínculos, 
trazendo à luz as singularidades e modos de existir da população em situação de rua. 
Faz-se necessário transitar pelos territórios, superar limites e expandir os consultórios, 
utilizando o território geográfico e existencial dos sujeitos como facilitador da 
comunicação, criando vínculos inéditos em uma relação, até então, rotulada e não 
terapêutica.  
 
Palavras-chave: clínica peripatética; abordagem social; população em situação de rua; 
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REFLEXÕES SOBRE TRANSITORIEDADES DE PARADIGMAS DE VIDA E DE 
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Joeder da S. Messias (UFRN), Jorge Tarcísio da Rocha Falcão (UFRN) e Gimena 

Pérez Caraballo (UFRN) 
 
 
Resumo 
A presente comunicação foi elaborada a partir de estudos oriundos de uma pesquisa de 
mestrado, a qual apresenta como um dos seus interesses investigar aspectos relativos 
à configuração dos paradigmas de vida e de morte na cultura ocidental e as relações 
que estes exercem na regulação da existência humana. Nessa perspectiva, considera-
se importante estimular a reflexão acerca das modulações das estratégias de poder 
vigentes na sociedade atual, as quais incidem sobre o corpo social. Portanto, o objetivo 
aqui é refletir acerca das modulações sociais que produziram diferentes sentidos para 
as relações de vida e de morte, essencialmente do ponto de vista teórico. Para isso, 
procurou-se construir uma análise das transformações dos referidos paradigmas 
sociais, com base em estudos de perspectiva histórica. As principais contribuições para 
este aspecto foram encontradas na obra de Philipppe Ariès(2003), que se dedicou ao 
estudo do fenômeno da morte nas culturas cristãs ocidentais, com olhar especial para 
os costumes funerários. Este autor construiu em sua análise a classificação da morte 
em fases históricas. Em intercessão com a referida perspectiva, incorporamos as 
discussões sobre as estratégias biopolíticas, presentes na sociedade contemporânea 
de modelo capitalista neoliberal. O pilar desta discussão foi o teórico Michel Foucault 
(1979, 1988, 1999,2008), que desenvolveu o conceito de biopolítica. Este autor centrou 
sua análise nas relações de poder e tratou de dois movimentos que são considerados 
complementares, a anátomo-política do corpo humano e a biopolítica. Com relação ao 
primeiro, seu exercício ocorre partindo da esfera individual, com finalidade de promover 
a disciplina dos corpos. No segundo, a atuação se dá sobre o homem-espécie, levando 
em conta os processos biológicos e a vida, onde o poder passou a ser exercido tendo 
como objetivo um processo de regulamentação. Para complementar as discussões 
desses dois eixos principais de análise, bem como para facilitar a ilustração de questões 
do domínio teórico, tecemos breve reflexão acerca do documentário “Solitário 
Anônimo”(Diniz & Squinca, 2007), o qual apresenta fortes pontos de convergência com 
os temas abordados ao colocar em pauta questões relacionadas ao exercício 
institucional do estado e do poder médico sobre o sujeito, bem como suscita uma 
reflexão acerca dos significados sociais da finitude. Por fim, entende-se que os modos 
de enfrentamento relacionados ao fenômeno da morte guardam estreita relação com as 
formas de significação da vida, processos estes que variam a partir das configurações 
geográficas, históricas e culturais que os integram sendo, portanto, compreendidos 
como transitórios e mutáveis. 
 
Palavras-chave: vida, morte, biopolítica, paradigma, poder. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: 
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Daniela Fernanda Simioni Vieira (UNIP) e Rosana Maria Garcia (UNIP) 

 
 

Resumo 
O presente trabalho de Iniciação Científica teve o objetivo de identificar, com o auxílio 
da Psicologia Social, junto à teoria de Representações Sociais proposta por Sèrge 
Moscovici e outros saberes afins, a produção social e afirmação de identidades para a 
população em situação de rua ao discutir a tipificação destas pessoas enquanto 
vagabundas, drogadas, sujas, loucas, perigosas e coitadas. Nesta análise, parte-se do 
pressuposto de que as Representações Sociais sobre esta população são capazes de 
reforçar a construção de uma identidade baseada em valores negativos afirmados 
socialmente. Tal conhecimento compartilhado acaba por servir de referência para a 
constituição de suas identidades pessoais, reforçando o lugar social de sujeitos 
“desapropriados de direitos” e “condições dignas de vida”. Se a identidade do morador 
de rua se constrói a partir destas representações, isto também dificulta o surgimento de 
uma consciência crítica sobre sua própria condição e, consequentemente, a 
reivindicação de direito e construção de novos projetos de vida que incluam a 
possibilidade de saída das ruas. Tendo em vista os objetivos propostos, optou-se por 
privilegiar a utilização de uma metodologia qualitativa, cujas técnicas possibilitaram 
aprofundar o conhecimento da realidade estudada e, complementarmente, analisar 
dados levantados, através de uma entrevista semi-dirigida.  Esse trabalho se justificou 
na medida em que contribuiu para reflexões sobre como este fenômeno se reproduz e 
para identificar suas formas de segregação e expressão, reforçadas pela culpabilização 
que a sociedade tende a atribuir às pessoas em situação de rua, localizando 
exclusivamente nestes indivíduos a causa deste processo, bem como os recursos 
necessários para sua superação.  
 
Palavras-chave: representações sociais; situação de rua; identidade; políticas públicas; 
territorialidade. 
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MEMÓRIA E ESQUECIMENTO NO COTIDIANO DO BRASILEIRO SOBRE A 
DITADURA CIVIL-MILITAR 

Luis Eduardo Franção Jardim (USP-SP) 
 
 
Resumo 
Esta comunicação visa discutir resultados da pesquisa de doutorado concluída em 2016 
sobre as repercussões da ditadura civil-militar no cotidiano do brasileiro. O objetivo é 
analisar impactos do regime autoritário nas políticas de memória e esquecimento 
presentes no período pós redemocratização. Os depoimentos e a literatura indicam que 
o Terrorismo de Estado e a instauração do medo como elemento disciplinador incidem 
direta e silenciosamente na formação do coletivo. Durante o regime, as ações 
repressivas e as políticas públicas instauradas pelo Estado afetaram não apenas os 
opositores diretos do regime, mas atingiram o campo social como um todo. Na 
experiência brasileira, as violações dos direitos humanos durante o regime militar 
trouxeram marcas para a população que ainda perduram, embora forçadas ao 
esquecimento. O esquecimento institucionalizado da história recente do país promove 
silenciamentos e modos de ser despolitizados na população. O entorpecimento da 
consciência política do cidadão favorece que as políticas públicas instauradas durante 
o regime permaneçam, muitas vezes sem questionamentos, ainda hoje, mesmo 
passados mais de 30 anos do fim da ditadura civil-militar. As áreas da saúde, educação, 
justiça e cultura, consideradas áreas essenciais à formação social da população, estão 
entre as áreas mais afetadas pelas políticas públicas do Estado durante o regime 
autoritário. A interferência do Estado nestas áreas e a violência legitimada estendeu a 
ação do regime, por vezes de modo velado e insidioso, a todo cidadão que viveu aquela 
época, e também aos que hoje, sem saber, transitam por entre os emaranhados ocultos 
da malha política tecida pelo regime. Algumas ações do Estado de caráter mais 
pulverizado e com consequências sentidas mais a médio e longo prazo impactaram 
profundamente a sociedade, permanecendo, muitas vezes, silenciadas em sua relação 
com a ditadura. Se pelo viés político o esquecimento obscurece a memória coletiva da 
população sobre o período e traz graves consequências sociais diretamente ligadas ao 
regime; no âmbito privado referente às vítimas diretas da violência de Estado nos anos 
da ditadura, o esquecimento foi o modo de conseguir sobreviver e levar a vida adiante. 
Um modo de conseguir deixar de lado o terror da tortura, da perseguição, da violência 
generalizada do Estado. As entrevistas corroboram que a experiência da ditadura não 
foi elaborada suficientemente nem politicamente, nem no âmbito privado.  
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Maria Girleide da Costa (UNIFACEX) e Antônia Nathalia Duarte de Moraes 
(UNIFACEX) 

 
 
Resumo 
O CAPSad II Norte é um Centro de Atenção Psicossocial especializado no tratamento 
de álcool e outras drogas, esse serviço faz parte de uma nova política de saúde mental 
no Brasil que foi determinado pela portaria do Ministério da Saúde nº 336 de 19 de 
fevereiro de 2002, e oferecem serviços de assistência à saúde mental de forma aberta 
e comunitária, oferecendo atendimento diário, visando a reinserção de pessoas na 
comunidade.  O presente trabalho teve como objetivo observar de forma crítica a rotina 
dos profissionais de saúde que trabalham no Centro de Atenção Psicossocial para 
Álcool e Outras Drogas (CAPSad II Norte) na cidade de Natal/RN. Consiste em uma 
vivência do estágio básico II, no curso de Psicologia da UNIFACEX, realizado em quatro 
encontros, com duração de quatro horas, no período de 06 a 25 de abril de 2015, sob 
supervisão de campo e acadêmica. Utilizou-se a observação como instrumento de 
coleta de informações, no qual é considerada por Richardson (1999), Lakatos e Marconi 
(2002) e Gil (1999) como a base de toda investigação no campo social, e pode ser 
utilizada em qualquer nível de complexidade da investigação científica. No primeiro 
encontro realizou-se o grupo psicoterapêutico, no segundo encontro houve a triagem de 
novos usuários ao serviço, no terceiro encontro conduziu-se o grupo operativo, e, no 
quarto encontro, realizou-se entrevistas com os usuários, familiares e profissionais. O 
serviço trabalhava com a ideia de que os profissionais, independente de sua 
especialidade, estavam aptos a coordenar o grupo nas modalidades terapêutico, 
operativo e informativo, e a substituir, dentro das limitações de suas funções, os colegas 
de trabalho, atendendo de forma cordial e humanizada a todos. A interdisciplinaridade 
esteve presente em todas as etapas do atendimento, desde o momento em que o 
usuário chegou, até a utilização do serviço. Nos encontros percebeu-se a receptividade 
e a disposição dos usuários sem falar, mencionando suas superações e vivências, as 
vitórias, anseios, medos, desejos e planos. A triagem ocorreu de forma humanizada 
como preenchimento de dados no prontuário. No entanto, constatou-se que os 
profissionais não se prendiam apenas às questões solicitadas nesse roteiro, existia uma 
preocupação em manter o contato visual e captar as informações não-verbais que este 
usuário evidenciava. Verificou-se que o serviço apresentava uma harmonia ambiental, 
onde tudo fluía. Embora o sistema contivesse falhas estruturais em sua rede, os 
colaboradores do CAPSad II Norte conseguiam mostrar sua pró-atividade e 
disponibilidade, transformando vidas com o desejo da mudança e a vontade de ver os 
usuários recuperados e reabilitados para a reinserção na sociedade. 
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RELAÇÕES ESTÉTICAS E POLÍTICAS NA CASA IRIRIÚ - UMA APROXIMAÇÃO 
PSICOSSOCIAL 

 
Marco Antônio Tebaldi Filho (ACE) 

 
Resumo 
Hoje em dia, o Espaço cultural Casa Iririú, é um território comunitário sediado na Rua 
Guaíra, 634, no bairro do Iririú, no município de Joinville, Santa Catarina. Aberto ao 
público, independente e de alternativos modos de criação artística e promoção de 
cidadania, recria o corpo cultural em um bairro periférico da cidade. Diversas atividades 
são mantidas através do trabalho voluntário dos seus integrantes e pela contribuição 
espontânea da comunidade. Oficinas culturais, apresentações artísticas, cursos, 
produções, exposições de arte, lançamentos de livros, cine-vídeos, bem como a 
chamada “Partilha Cultural” fazem parte de suas movimentações como resistência a um 
enredo político centralizador, que opera diferentes modos de visibilidade em massa que 
desejam a centralização e o consumismo. A pesquisa situa-se como Trabalho de 
Conclusão de Curso para obtenção da Graduação em Psicologia pela Associação 
Catarinense de Ensino e visa relatar e participar das atividades como pesquisador no 
cotidiano da Casa Iririú, como aquele que “se caracteriza frequentemente por conversas 
espontâneas, em encontros situados” (SPINK, p. 72, 2008).  Os procedimentos de 
pesquisa serão baseados no estudo de campo com o empréstimo de ferramentas da 
pesquisa do tipo etnográfica para que se possa realizar uma possível investigação da 
dimensão relacional dos encontros realizados no espaço cultural, lembrando que “a 
presença no campo: ver sobre o terreno, “estar lá” e voltar regularmente é a mais 
importante via de acesso ao conhecimento perseguido em um estudo etnográfico” 
(LAPLANTINE, 2005 apud BOMFIM, p. 628, 2012), averiguar a dimensão psicossocial 
da Casa como a arte do encontro, que necessariamente não é domínio exclusivo da 
arte ou da cultura, mas é também do campo das relações.  Assim como Diaz sugere, “el 
arte no tiene más interés que liberar espacios de vida para componer una topología 
dinámica de las multiplicidades; un interés, en definitiva, estético-político”2 (DIAZ, p. 71, 
2014). Como podem ser percebidas as relações estéticas e políticas no âmbito da Casa 
Iririú? Verifica-se que “a arte, portanto, faz parte da “esfera cultural”, “terreno onde 
política, poder e dominação são mediados”” (ESCOSTEGUY, 2001, p.14 apud 
NAPOLITANO, p. 26, 2011). Com objetivo o trabalho pretende investigar as relações 
estéticas e políticas possibilitadas pela programação cultural do Espaço. Além de se 
documentar a relevância histórica deste lugar, outros objetivos consistem em verificar a 
dimensão relacional da Casa como uma experiência psicosocial politizada. Por isto esta 
pesquisa participante visa vivenciar, durante dois meses, estes encontros, interagindo 
no cotidiano do local e apreendendo do campo esta possibilidade, através da 
investigação das relações verificadas. Será qualitativa, com perguntas 
semiestruturadas, em conversas espontâneas e informais, por meio da utilização do 
diário de bordo. Os participantes serão os jovens frequentadores do espaço, de gêneros 
diversos, mas com abertura para a possibilidade de entrevistas com integrantes da 
Casa, bem como de qualquer participante dos encontros.   
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Burnier Sales de Sousa (UnP) 

 
Resumo 
A Psicologia nos últimos anos, tem sido convocada a (re)pensar seus saberes-fazeres, 
seus lugares de atuação, além de inventar novas práticas de trabalho. Essa demanda 
surge a partir da década de 60 por um conjunto de fatores políticos, sociais e 
econômicos que atravessava o país. Diante disso, o presente trabalho é resultante de 
uma experiência em Estágio Básico em Psicologia e Processos de Saúde, que consiste 
numa disciplina teórico-prática, com o objetivo de a partir da imersão dos alunos no 
campo, possa propiciar uma atuação crítico reflexiva no contexto em que ela se insere, 
tendo como finalidade executar um projeto de intervenção para potencializar as 
atividades dos serviços a partir da dinâmica cotidiana percebida pelos atores sociais 
que compõe o cenário de saúde. São realizadas 5 visitas a campo, na qual é realizado 
a caracterização da instituição, mapeamentos das redes e do bairro em que os 
equipamentos estão inseridos, além da execução do projeto de intervenção.  Esse 
trabalho pretende analisar a prática desenvolvida na disciplina de Estágio Básico em 
Psicologia e Processos de saúde no período letivo 2015.1, na Universidade Potiguar. 
Desse modo, o estágio foi realizado em 5 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 2 Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS), 2 Organizações não governamentais (ONGs) e 2 
Serviço-Escola de Psicologia. Trata-se de um estudo com ênfase na pesquisa-ação, na 
qual se utilizou como procedimentos a observação participante, diário de campo, 
entrevistas com equipe, gestores, usuários e a comunidade, além de oficinas de 
musicalização, grupos operativos e tenda do conto. O objetivo desse trabalho é refletir 
sobre os desafios da formação na inserção de atividades teórico-prática da Psicologia 
em diversos contextos de saúde. Diante dos relatos que os alunos traziam das 
experiências em campo, percebemos os inúmeros desafios que permeiam a atividade 
do psicólogo no contexto de saúde, a criatividade foi um fator primordial para o 
desempenho das intervenções, bem como a análise cuidadosa das demandas que 
emergiam do campo. No entanto, a disciplina propiciou um olhar integral e 
contextualizada dos sujeitos que estão imersos dentro desses territórios, tentando 
romper com a perspectiva a-histórica, naturalizante e reducionista que permeou por 
muito tempo e ainda permeia a prática profissional do psicólogo. As problemáticas que 
foram encontradas em campo propiciou aos alunos da disciplina, novos modos de 
enxergar e intervir naquele determinado contexto, partindo não de uma atuação sobre 
ela, mas sim com ela, junto dela e por ela. Conclui-se que é imprescindível a vivência 
teórico-prática na graduação para inserir os alunos nos múltiplos contextos de saúde 
que tem demandado a psicologia, com o intuito de fomentar uma atuação comprometida 
e crítica reflexiva.  

Palavras-chave: Psicologia da Saúde, Formação em Psicologia, Produção de cuidado. 
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SENTIDOS DA VIVÊNCIA DE POBREZA PARA AS FAMÍLIAS POBRES 
 

Janaína Miranda Cruz (UFC) e Verônica Morais Ximenes (UFC) 
 

Resumo 
O referido trabalho atentou para a problemática da visão naturalizada e estigmatizadora 
da pobreza que cerceada por ideologias neoliberais, acabam por culpabilizar a família 
pobre por não portar meios de suprir as necessidades de seus membros. Tal paradigma 
incorre no risco de perpetuar concepções reducionistas sobre famílias pobres 
dissonantes dos modos que dão sentido às suas vivências. Nesse aspecto, esta 
pesquisa tem o objetivo de descrever a situação de pobreza vivenciada pelas famílias a 
partir de suas próprias percepções. Para fundamentar a discussão desse objetivo, 
lançou-se mão das perspectivas teóricas da Psicologia Social associada à teoria 
Histórico-Cultural de Vygotsky (1999) por entender que o contexto socioeconômico 
vivenciado por essas famílias gera implicações psicossociais que afetam a maneira de 
ser, pensar e agir mediante a situação de pobreza em que se encontram. A pobreza é 
avistada neste estudo sobre o enfoque multidimensional (SEN, 2010) que considera a 
estrutura de oportunidades como aspecto fundamental para o exercício da liberdade 
humana. Tomando como base um estudo de natureza qualitativa com enfoque na 
pesquisa-intervenção, a pesquisa foi desenvolvida junto às famílias acompanhadas 
pelos profissionais do CRAS Conjunto Esperança localizado na cidade de Fortaleza 
(CE). Os recursos metodológicos utilizados para a construção de dados abrangeram a 
observação participante com registro de dados em diário de campo, a aplicação do 
Questionário Socioeconômico a 38 representantes familiares, a facilitação de cinco 
oficinas com famílias, e entrevistas com 4 grupos de famílias cujos representantes 
haviam participado das oficinas. Os dados gerados foram analisados a partir da 
proposta da Análise de Conteúdo Temática de Bardin (2011) com o auxílio do software 
qualitativo Atlas Ti 5.2. Os resultados apontam uma vida em condição de pobreza 
cerceada pelo histórico de abandono, relações familiares e comunitárias conflituosas, 
trabalho infantil, gravidez precoce, violência urbana, baixo nível de escolaridade, 
privação de renda e de alimentos. Todos esses componentes perpassam a história 
pessoal e familiar dos participantes que acabam por restringir o exercício pleno de suas 
capacidades (funcionamentos) além de submetê-los ao estresse ou distresse contínuo 
(GÓIS, 2008) oriundo da situação de pobreza que ora enfraquecem e despotencializam 
as famílias, ora potencializam. Por outro lado, as formas de enfrentamento da vida em 
condição de pobreza são sustentadas pela rede de sociabilidade e pelo apoio social 
recebido por essas famílias tanto pelos vizinhos, como por outros componentes 
familiares, assim como pelo CRAS. Além disso, destacaram-se também nos discursos 
dos moradores as dificuldades que enfrentam mediante as fragilidades dos seus 
territórios que implicam no incômodo da população pobre em ter seus direitos sociais 
negados ou apenas parcialmente atendidos. Não obstante, o reconhecimento das 
potencialidades do território fomentam práticas de autonomia quando se apropriam 
desses espaços em detrimento de uma posição passiva e vitimizada dos moradores. 
Com o intuito de favorecer posturas mais ativas frente ao mundo, percebe-se a 
necessidade de cada vez mais se promover uma práxis libertadora que viabilize a 
expansão da potência humana desde que seja orientada por uma visão integral do 
sujeito pobre a partir do conhecimento das condições psicossociais que o perpassam.  

Palavras-chave: Pobreza; Famílias; CRAS; Psicologia. 
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO PROGRAMA BEM VIVER COMO ANALISADOR 
DA RELAÇÃO ENTRE SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO BÁSICA EM MUNICÍPIOS DE 

PEQUENO PORTE 

Onézimo Tadeu D’ Assunção (UFSJ) 
 
Resumo 
Este estudo se propôs analisar a atuação do psicólogo no Programa de Bem Viver afim 
de compreender a relação entre as práticas de saúde mental e atenção básica em 
alguns municípios de pequeno porte da região das Vertentes no estado de Minas Gerais. 
Este trabalho é realizado como pesquisa mestrado do autor. Tem como objetivo avaliar 
os desafios da atuação do psicólogo na atenção básica, especificamente e munícipios 
de pequeno porte. Com isso, iniciamos a pesquisa com um recorte bibliográfico sobre 
literaturas que problematizam os diálogos e tensões entre as Políticas de Saúde Mental 
e Política de Atenção Básica brasileira. Apresentamos modelos e experiências de 
reformas na assistência em saúde mental incluindo atenção básica. E ainda, no mesmo 
capítulo, trouxemos reflexões sobre a inserção do psicólogo no Sistema Único de saúde, 
especialmente sua atuação na atenção básica. Como referenciais teóricos-
metodológicos utilizamos ferramentas da pesquisa qualitativa em ciências sociais para 
coleta de informações e os pressupostos da Análise Institucional para balizar nossa 
intervenção e análise. Encontramos nos resultados, processos inovadores: O Programa 
Bem Viver implementa uma forma específica de atuação em saúde mental em 
municípios de pequeno porte, articulando ações de ambulatoriais com ações de 
prevenção e espaço de convivência. Como processos reprodutivos encontramos a 
prática de atendimento individual como a maior referência para os psicólogos que 
trabalham no programa. A lógica do especialismo e encaminhamentos como 
organizadora da rede. O trabalho interdisciplinar e a integração com as equipes de 
Saúde da Família ainda muito incipiente. Conclui-se que ainda há muitos desafios para 
atuação do psicólogo na atenção básica, este lugar ainda não instituídos nas políticas 
públicas causam confusões na identidade desses profissionais. Verificamos a 
necessidade de ampliar e sistematizar conhecimentos para prática do psicólogo na 
atenção básica, principalmente em municípios de pequeno porte que apresenta uma 
lógica diferente dos grandes centros. Este trabalho tem como contribuição esclarecer 
os impasses e as potências para atuação do psicólogo no SUS, especificamente na 
atenção básica à saúde, servindo como subsídios para o trabalho da psicologia junto ao 
território e comunidades.  
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VULNERABILIDADES PSICOSSOCIAIS E SOFRIMENTO PSÍQUICO EM 
ASSENTAMENTOS RURAIS 

 
Monique Pfeifer Rodrigues da Silva (UFRN) e Magda Dimenstein (UFRN) 

 
 
Resumo 
Objetiva-se discutir a associação entre vulnerabilidades psicossociais e transtornos 
mentais comuns e uso abusivo de álcool entre moradores de assentamentos de reforma 
agrária nos estados do Rio Grande do Norte e Piauí. Para tanto, foram utilizados os 
instrumentos de rastreio Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) e Self-
Reporting Questionnaire (SRQ-20); entrevista semiestruturada com participantes que 
ultrapassaram o ponto de corte nas ferramentas anteriores e questionário sócio-
demográfico-ambiental adaptado para apreender múltiplos níveis de determinantes da 
vida e da saúde entre as famílias dos participantes. Esse trabalho é um recorte de uma 
pesquisa ampla realizada com 2.020 moradores e está focado nos 39 casos de 
comorbidade de uso problemático de álcool e TMC detectados, dos quais 23 são do Rio 
Grande do Norte e 16 do Piauí,21 são homens e 18 mulheres. Esses moradores vivem 
com renda familiar de 1 salário mínimo, têm como principal ocupação as atividades na 
agricultura e apresentam baixos índices de escolarização. Residem em assentamentos 
marcados por infraestrutura precarizada pela ausência de escolas, de equipamentos de 
saúde, de áreas de lazer, com condições inadequadas de saneamento, de coleta do lixo 
e de acesso a água pública. Enfrentam condições ambientais desfavoráveis à produção 
e à mobilidade entre o campo e a cidade sem oferta eficiente de suporte técnico e 
transporte coletivo para contornar essas adversidades. Vivenciam fragilidades quanto à 
organização comunitária, apoio social e suporte frente às questões de violência. 
Destacam-se como agravantes a distância geográfica dos serviços de saúde, o 
despreparo dos profissionais e a escassez de atendimentos, configurando-se como 
obstáculos na busca de cuidado pelos moradores rurais em relação à saúde mental. 
Considera-se que há uma multiplicidade de mecanismos psicossociais, materiais e 
ambientais relacionados ao processo saúde-doença-cuidado. Moradores de 
assentamentos rurais são marcados por um percurso histórico de relação com a terra e 
de luta por sua conquista e enfrentam até hoje dificuldades de inserção na esfera 
produtiva e na vivência da cidadania, questões também atravessadas pelos processos 
de desigualdade social e modo de produção capitalista como macro determinantes 
desse cenário. Vivenciam um cotidiano de vulnerabilidades psicossociais e ambientais 
em diversos níveis, fortemente associadas às como disparadores e/ou mantenedores 
da vivência de sofrimento e da falta de suporte/recursos para o seu enfrentamento. 
 
Palavras-chave: Vulnerabilidades; Território; Comunidades Rurais; Sofrimento 
Psíquico 
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POTÊNCIAS DO ENCONTRO ENTRE FORMAÇÃO E CAMPO DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL PARA PENSAR OUTRA PRÁTICA PSICOLÓGICA 

 

Mariana Rodrigues de Sousa Pinheiro Oliveira (UFC), Érica Atem Gonçalves de Araújo 
Costa (FACED/UFC), Nara Maria Forte Diogo Rocha (FACED/UFC), Paulo Roberto 

Mendes Júnior (CRAS – CE) 

 

Resumo  
Enquanto prática, a Psicologia no Brasil é um campo recente, sobretudo no que 
concerne à atuação em espaços que estejam fora do âmbito das três grandes áreas de 
atuação psi que se firmaram historicamente como campos de maior legitimidade (clínica, 
escolar e industrial). No presente diálogo traremos o campo da Assistência Social como 
a potência de um novo cenário de atuação que embora tenha seus desafios se 
apresenta ainda como uma oportunidade de engajamento de nossa formação no 
estabelecimento de políticas públicas. A compreensão do fazer psicológico nos 
interstícios com os discursos das mais diferentes áreas (como a da Educação e da 
Assistência) é um dos pilares que sustentam o Projeto Concha – Criação e Escuta entre 
Sujeitos, Grupos e Instituições vinculado ao Laboratório de Pesquisas e Práticas em 
Psicologia e Educação (LAPPSIE) que se desenvolve enquanto projeto de extensão da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) campus Sobral. O presente diálogo sobre a 
Psicologia e a Assistência se mostra ainda relevante tendo em vista que o Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) juntamente com a Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS) foram implementados no contexto nacional há pouco mais de uma 
década, apresentando-se ainda mais recente para a atuação dos profissionais psi e só 
foi viável graças a seu reconhecimento como política pública e a superação do viés 
assistencialista. O momento histórico em que isso ocorreu foi atravessado por um 
debate político sobre a garantia de direitos e a promoção de cidadania para segmentos 
da população que sofrem as consequências da desigualdade social. A discussão dos 
profissionais da Psicologia em torno da sua atuação junto a determinados setores da 
população trouxe reflexões acerca da superação dos modelos e das perspectivas 
individualizantes que tinham como principal consequência a culpabilização dos sujeitos. 
É com o desenvolvimento desse debate sobre o papel da psicologia na sociedade e a 
expansão das perspectivas da intersetorialidade que o psicólogo ganha novos espaços 
para pensar sua prática. Levando em conta nossa corrente conjuntura sociopolítica e 
suas recentes contendas, faz-se ainda mais atual nossa exposição tendo que nosso 
lócus não deixa de ser o do combate às práticas repressivas e que subjugam as 
subjetividades. Temos como objetivo geral a análise das experiências vivenciadas em 
visitas institucionais, realizadas como atividades práticas da disciplina do curso de 
Psicologia UFC-Sobral Estágio Básico I - Práticas Integrativas, atividades que 
possibilitam o contato entre estudantes de graduação e diferentes realidades 
institucionais, a exemplo do CRAS. Especificamente trazemos a reflexão acerca das 
peculiaridades do psicólogo na execução das políticas públicas de assistência em dois 
CRAS da região norte do Estado do Ceará. Nesse relato de experiência pudemos sentir 
na pele como se dá a inserção do profissional de Psicologia no sistema de Assistência, 
de modo que se possamos vislumbrá-la de forma contextualizada e levando em conta 
as potencialidades e desafios que perfazem esse acontecimento. 
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ME APOIA AÍ! ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULOS, DAS CONCEPÇÕES 
DE SAÚDE EM UM COLETIVO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

 
Elissandra Siqueira da Silva (UFRGS) e Frederico Viana Machado (UFRGS) 

 

Resumo 
O presente trabalho relata os resultados iniciais de uma pesquisa de mestrado em 
andamento, que utiliza etnografia cartográfica como método de investigação, e se dá na 
constituição do que inicialmente se formou como um Grupo de Trabalho sobre a saúde 
das Pessoas em Situação de Rua (PSR), promovido por trabalhadores da gestão 
estadual da saúde do RS no ano de 2014. A partir do ano de 2015, com a mudança do 
governo estadual os trabalhadores participantes do GT se dispuseram a continuar de 
forma autônoma. As PSR participantes do GT, em resposta aos trabalhadores, 
propuseram a continuidade dos encontros. A partir deste momento o grupo passa a se 
chamar Me Apoia Aí (facebook.com/meapoiaai). Desde fevereiro de 2014 o grupo se 
reúne quinzenalmente na Praça Garibaldi/Porto Alegre. Nesta experiência, a atuação 
com as PSR parte da premissa da necessidade de se formar vínculos para a produção 
do cuidado e produção de vida, possibilitando experienciar critérios e ferramentas 
metodológicas para tal. Este grupo tem se constituído como um grupo de apoio do qual 
participam PSR, estudantes e profissionais da saúde e assistência social. Baseados no 
conceito de tecnologia leve de Merhy, entendemos que a formação de vínculo tem como 
pressuposto a escuta, a não moralização das condutas, a abertura do corpo para o 
encontro com outro e o respeito e valorização do saber do outro sobre o seu próprio 
corpo e vida, logo na produção do cuidado de si. Em razão disso tem-se como problema 
desta pesquisa se os encontros do grupo têm se constituído num espaço de reflexão 
desses sujeitos sobre as políticas públicas, quais são seus efeitos subjetivos e se 
impacta as relações dos mesmos em outros espaços de participação, produzindo ou 
não conflitualidades para fora do grupo, tanto para as PSR, quanto os demais. O 
território de vida destas PSR é o local onde se dão os encontros do grupo, em meio aos 
seus parcos pertences, seus animais de estimação e hábitos, sendo muito comum o uso 
de drogas. Neste grupo não há regras acordadas em um momento específico, elas se 
dão em ato a partir da ética posta por cada participante. A cada encontro o grupo se 
reúne em roda. Ela acontece assim que chegamos, não há obrigatoriamente uma pauta 
pré-definida, ela se dá conforme a demanda do dia. Dos participantes, alguns já estão 
há dois anos, outros chegam pela primeira vez e outros participam de forma flutuante, 
entre o vai e vem do cuidar dos carros, do uso de suas drogas, da busca por comida. 
Uma vez por mês nos utilizamos do recurso do Cine na Rua-Me Apoia Aí, onde as PSR 
escolhem o filme para debate, esta foi uma iniciativa demandada pelo próprio grupo. 
Dada à intensidade das vivências se fez necessário um estudo teórico mais 
aprofundado, onde o campo de atuação é que demandou a necessidade da pesquisa. 
Tendo o grupo agora o desafio de possibilitar elementos de análise para a etnografia 
cartográfica, através de diários de campo, recursos fotográficos, fílmicos e entrevistas 
dos participantes. 

Palavras-chave: Pessoas em Situação de Rua; Vínculo; Território 
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PERCURSO LÚDICO COM PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE 
IDOSOS: EXPERIMENTANDO DISPOSITIVOS SOCIOASSISTENCIAIS 

 
Dion Carlo Ternus (ACE), Franciéli Cristine Krüger (ACE), Juliana Paes de Amorim 
(ACE), Letícia de Andrade (ACE), Sabrina Carvalho Schmitt (ACE) e Allan Henrique 

Gomes (UFSC) 
 
 
Resumo 
Este texto apresenta uma experiência de estágio de psicologia social comunitária, no 
centro de convivência de idoso, serviço que realiza as ações referentes à proteção social 
básica de idosos que não moram em território de Centro de Referência da Assistência 
Social - CRAS, no município de Joinville – SC. As intervenções foram construídas na 
perspectiva da psicologia sócio histórica, principalmente nos aspectos de processo 
grupal e dimensão ético-afetiva. Além disso, foram estabelecidos diálogos com algumas 
leituras do filósofo Jacques Rancière, de maneira específica, com os conceitos de 
distância, emancipação e igualdade das inteligências. A equipe de estágio iniciou o 
trabalho de campo com observações e atividades nos grupos de convivência com os 
usuários. A partir disto, percebeu a possibilidade de expandir a proposta de estágio 
realizando um processo de formação, mediado por jogos e pelo brincar, para os 
profissionais do serviço. O “Percurso Lúdico” (título desta ação no estágio) foi 
organizado para acontecer em seis encontros, com duração de uma hora e meia, 
quinzenalmente e no próprio serviço. As agendas foram feitas de acordo com as 
reuniões da equipe de referência, participaram três educadoras, uma pedagoga, uma 
psicóloga, uma terapeuta ocupacional e duas assistentes sociais. O objetivo desta 
intervenção foi, por meio da construção de um percurso lúdico com as profissionais do 
serviço, colocar “em cena” e discussão modos de trabalhos a-críticos e representativos 
de modelos ainda caritativos e “escolarizados”. Parte-se do pressuposto que trabalhar 
com idosos exige estar atento aos saberes e as experiências de vida, que podem ser 
conhecidos (narrados, transmitidos) nestes espaços socioassistenciais, e isto acontece 
se as “distâncias” entre trabalhador e usuário forem deslocadas, se a inteligência do 
usuário não estiver submetida à do trabalhador. Os encontros possibilitaram vivências 
diversas com jogos e atividades abertas ao processo de significação e com ênfase na 
criação e na “desfuncionalização”. Apesar da necessidade de um planejamento 
temático, as intervenções foram realizadas com recursos que possibilitassem as 
vivências sem a prévia definição de um objetivo a ser apreendido. Portanto, os jogos 
foram utilizados como dispositivos, distanciando-se de uma perspectiva utilitária, e 
dando ênfase a potência deles na mediação com grupos. Partindo da compreensão de 
grupo não apenas como um conjunto de pessoas reunidas, mas sim como possibilidade 
de composição de outros modos de existência. Acredita-se que esta intervenção 
encontrou a demanda percebida pela equipe de estágio nas observações: que os 
profissionais trabalhassem com os usuários em uma perspectiva dialógica, 
horizontalizando as práticas, partindo da igualdade das inteligências e atentando-se 
para o fato de que a Assistência Social não é um espaço de definições, aprendizagens 
e lições de vida. Considera-se que a realização deste percurso contribuiu para expandir 
as relações destes profissionais consigo mesmo e entre si, ou seja, para além do lugar 
de técnicas do serviço, mas como um grupo e que pode estar aberto à produção de 
diferenças e a emergência de outros saberes/fazeres socioassistenciais. 
 
Palavras-chave: Proteção Social Básica. Dispositivos Socioassistenciais. Idosos. 
Sistema Único de Assistência Social. Psicologia Sócio Histórica. 
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PRÉ-NATAL ENASCIMENTO: UM ESTUDO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DAS 
MULHERES EM UM MUNICÍPIO MINEIRO. 

Cássia Beatriz Batista (UFSJ), Lydiane Coelho de Macedo Andrade (UFSJ) e Rosa 
Gouvea Sousa (UFSG) 

 
Resumo 
No enfrentamento da mortalidade materna e infantil, bem como do número excessivo 
de cesáreas, o Brasil tem investido e aprimorado suas normativas em relação à saúde 
das mulheres referente ao pré-natal e parto. Em consonância com as agências 
internacionais, a proposta de humanização do pré-natal e do nascimento orienta uma 
estratégia brasileira composta por diferentes ações e programas compondo a política 
nacional. Neste cenário, no município estudado temos: a Rede Cegonha, o Programa 
Mães de Minas, o Centro Viva Vida e o Comitê de Defesa da Vida que demostram alguns 
avanços em relação aos cuidados com a saúde da mulher, assegurando melhorias do 
acesso, da qualidade e da cobertura no acompanhamento das usuárias durante e após 
o período gestacional. Desse modo, a presente pesquisa teve por objetivo conhecer os 
serviços de atenção à mulher gestante no município de quase 100 mil habitantes em 
Minas Gerais. Assim, foi realizado um estudo qualitativo utilizando de observação, diário 
de campo e análise documental durante três meses deste ano de 2015. Foram visitadas 
quatro instituições da rede de assistência à saúde da mulher gestante, sendo elas: uma 
equipe de Estratégia de Saúde da Família, a maternidade do Hospital Santa Casa de 
Misericórdia, Centro Viva Vida e o Núcleo Materno Infantil, e nelas observamos os fluxos 
e atividades desenvolvidas com as gestantes pelos serviços de atenção (exames, 
consultas, acolhimento, grupos etc.).A coleta contou também com a análise de 
documentos federais da atenção primária a saúde, assim como da Secretaria Municipal 
de Saúde. A assistência à saúde de mulheres gestantes no município ocorre de forma 
fragmentada em instituições de atenção secundária e terciária, prioritariamente. O pré-
natal de todo o território municipal é centralizado em uma única instituição que dispõe 
de apenas três ginecologistas-obstetras. Os médicos ou enfermeiros das diversas 
unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) não realizam o pré-natal de forma 
sistemática por motivações diversas, uma delas é a cobertura de apenas 50% da cidade 
com a ESF. Há um desconhecimento e descrédito por boa parte dos profissionais de 
saúde em relação ao parto normal e também da necessidade de integrar os serviços 
para qualificar o trabalho prestado. Nota-se ainda que diversas práticas de saúde nos 
serviços visitados distanciam da assistência recomendada pelos documentos federais 
orientadores dos programas de saúde voltadas para este público. As práticas de 
atenção à saúde da mulher, em particular da mulher gestante, necessitam de 
modificações imediatas para desenvolver e ampliar a assistência de acordo com o 
Programa de Humanização no Pré-Natal e no Nascimento (2002). A reorganização dos 
serviços, a formação dos profissionais e uma mudança cultural são pontos centrais de 
ação para estabelecer uma adequada atenção à saúde dessas mulheres no período 
gravídico-puerperal. 
 
Palavras-chave: saúde da mulher, assistência integral a saúde da mulher, rede de 
assistência saúde, pré-natal e nascimento.   
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DILEMAS ENTRE REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO 
COLEGIADO TERRITORIAL DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA/RS 

Patrícia Binkowski (UERGS), Túlio Garcia (UERGS) e Maria Luísa Lopes (UERGS) 
 
 
Resumo 
Os Territórios Rurais foram criados em 2008 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) e são espaços de identidade sociopolítica, de manifestação de diversidades 
culturais e ambientais que expressam limites e potenciais para a promoção do 
desenvolvimento sustentável. No Rio Grande do Sul foram criados dezoito “territórios 
rurais”, entre eles o dos Campos de Cima da Serra, no ano de 2013, com intuito de 
fomentar ações com foco no desenvolvimento territorial dos Campos de Cima da Serra. 
No ano de 2015, observou-se que a mobilização da sociedade civil no território rural dos 
Campos de Cima da Serra estava muito fragilizada, onde os índices de participação 
sociopolítica eram baixíssimos e que estes seriam pontos cruciais para o 
desenvolvimento das políticas públicas voltadas ao território. Este trabalho tem o 
objetivo de analisar a participação e não participação sociopolítica dos atores sociais no 
Colegiado Territorial dos Campos de Cima da Serra. Os objetivos específicos são: a) 
identificar os diferentes atores e redes sociais inseridas no Colegiado Territorial; b) 
analisar os principais indicadores, argumentos e justificativas de participação e de não 
participação dos atores sociais no Colegiado Territorial; c) analisar as variáveis 
“injustiça”, “identidade” e “eficácia” nos relatos dos atores sociais que participam e dos 
que não participam do Colegiado Territorial. Enfim, o que se pretende explicitar aqui são 
as dinâmicas e os arranjos sociais impressos pelos atores sociais no território rural 
Campos de Cima da Serra e como se relacionam e se articulam entre si, entre as redes 
e com o Colegiado Territorial. Para a análise nos utilizaremos da Teoria dos Esquemas 
de Ação Coletiva (Hernandez, López, 2007; Sabucedo et. al. 2001; Salazar, 2007), que 
nos auxiliará no exame das causas da não representação de sujeitos prioritários nos 
processos de planejamento, geração e gestão de políticas públicas e a não apropriação 
destes espaços democráticos por estes sujeitos. Para analisar a mobilização da 
sociedade em relação à participação e da não participação sociopolítica dos diferentes 
atores sociais no Colegiado Territorial, recorremos às “variáveis do ativismo político”: a) 
injustiça; b) identidade, sentimento de pertença; c) projeto ativista ou a eficácia (Snow; 
Benford, 1988; 1992; 2000; Snow, 1986). A 1ª Etapa desta pesquisa se deu com a coleta 
de dados sociais, econômicos e demográficos para criação de um banco de dados 
relativos aos municípios pertencentes ao Território Rural e o andamento da pesquisa se 
deu com a identificação e entrevista das principais representações da sociedade 
organizada nos municípios do território. As análises preliminares nos permitem perceber 
inúmeras dificuldades na participação sociopolítica no Colegiado Territorial dos Campos 
de Cima da Serra, entre elas, a descrença da efetividade dos programas e das políticas 
de governo pela politização e descontinuidade das mesmas; a distância entre os 
municípios do Território que desmobiliza os atores para as reuniões mensais(Plenárias); 
a falta de informação sobre a função do Colegiado Territorial; e, a burocracia de acesso 
às políticas governamentais. Contudo, no ano de 2016, percebeu-se que a adesão no 
Colegiado aumentou devido principalmente à constituição e acompanhamento da 
assessoria ao Colegiado do Território.  
 

 

 



183 
 

183 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

CONSTRUINDO DIÁLOGOS COM MULHERES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
SOBRE ATENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DAS 

UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Jorge Lyra (UFPE), Benedito Medrado (UFPE), Mirella de Lucena (UFPE), Jorge Luiz 
da Silva (UFPE), Patrícia Ivanca (UFPE), Talita Rodrigues (UFPE), Juliana Keila 

(UFPE) e Rayanne Monique (UFPE) 
 

 
Resumo 
O presente estudo faz parte da pesquisa “Avaliação da Atenção as Mulheres em 
situação de violência na rede de atenção primária em saúde no município de Recife”, 
que se propôs a compreender e refletir sobre a saúde da mulher, particularmente sobre 
como a Unidade de Saúde da Família (USF) vem reconhecendo a violência contra a 
mulher (VCM), se/como vem desenvolvendo o enfrentamento a esse tipo de violência. E 
se/como as mulheres compreendem este serviço como espaço de acolhimento integral, 
em especial a VCM. A saúde, enquanto direito universal que deve ser ofertada de forma 
integral a todos/as usuários/as deve ser promovida considerando as situações 
cotidianas das realidades territoriais, os lugares sociais de cada sujeito e as diversas 
identidades que podem ser assumidas por cada pessoa. A questão da (VCM) precisa 
compreender essas sujeitas em sua integralidade e as múltiplas vulnerabilidades que 
estão expostas, podendo gerar violências diversas, inclusive violência institucional. 
Porém, mesmo com a violência sendo considerada uma questão de saúde, tal fenômeno 
não apresenta ainda a devida posição de relevância. No campo da saúde coletiva é um 
desafio traçar ações e intervenções sistemáticas diante de situações de violência. 
(Schraiber; D' Oliveira;  Portella;  Menicucci, 2009). O desenho metodológico abarca os 
seguintes eixos: 1) Observações no cotidiano das USF, na perspectiva de produzir 
informações acerca das possibilidades e limites institucionais, no trabalho de 
enfrentamento da (VCM), através da observação do diálogo que há entre as equipes de 
profissionais e as usuárias; 2) Conversa com as mulheres sobre o papel/lugar/função 
das USF no enfrentamento da violência, em que, através de entrevistas episódicas, 
estas sujeitas são convidadas a narrar/relatar suas experiências. 3) Conversas com os 
profissionais para compreender os sentidos construídos sobre VCM, as possibilidades 
e limitações da atuação das equipes com relação ao tema. Foram realizadas entrevistas 
com 15 mulheres usuárias e profissionais de três USF em um Distrito Sanitário no 
município de Recife, analisadas com base na perspectiva das Práticas Discursivas e da 
Produção de Sentidos no cotidiano. O objetivo desta pesquisa foi identificar como as 
mulheres percebem a atenção prestada pelas USF no processo de enfrentamento da 
violência contra as mulheres; bem como qual o acolhimento às mulheres prestado 
pelos/as profissionais que ali atuam. As impressões a partir das vivências nos serviços 
apontam para a não inclusão da temática de violência contra a mulher nas atividades 
das unidades; há variação do acolhimento e receptividade dos/as profissionais, 
dependendo da postura pessoal, mais que institucional. A temática da violência contra 
a mulher ainda é invisibilizada no setor Saúde, especialmente na atenção primária. As 
explicações vão desde a noção de saúde hegemônica, até a organização dos 
profissionais/serviços. Possivelmente em decorrência desses elementos, as mulheres 
usuários dos serviços não indicam reconhecê-los como espaços de cuidado às 
situações de violência que vivenciam ou possam vivenciar. O contexto indica que o 
cuidado a (VCM) ainda representa um desafio de caráter complexo, necessitando uma 
mobilização intersetorial para sua concretização, um posicionamento institucional em 
nível gerencial e programático e formação permanente dos profissionais.  
 
Palavras-chave: Violência contra a mulher, saúde, atenção primária. 
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GRUPO DE MULHERES EM CANAFÍSTULA (CEARÁ/BRASIL): 
FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE COMUNITÁRIA EM CONTEXTO RURAL 

Francesca Bartira da Silva Silveira (UFC), Maria Natália Bizerra Pimentel Monteiro 
(UFC), Bárbara Barbosa Nepomuceno (UFC) e Verônica Morais Ximenes (UFC) 

 

Resumo 
O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência do projeto de extensão 
desenvolvido pelo Núcleo de Psicologia Comunitária da Universidade Federal do Ceará 
(UFC). Intitulado Desenvolvimento Comunitário na Região do Médio Curu (Sertão do 
Ceará): Psicologia Comunitária e Atividades Rurais. O projeto foi iniciado em 2011 com 
a participação de jovens da comunidade Canafístula, e, a partir da pesquisa 
“Implicações psicossociais da pobreza” em 2013, deram-se início às atividades do 
Grupo de Mulheres. Durante a coleta de dados da pesquisa, muitas mulheres da 
comunidade partilharam suas vivências pessoais e a partir disso, notou-se a demanda 
para a criação de um espaço para compartilhamento de experiências, cuidado e 
vinculação. O Grupo tem por objetivo discutir as problemáticas e situações que se fazem 
presentes no cotidiano das moradoras, facilitando de um espaço favorável aos 
processos de conscientização e da percepção das mulheres como transformadoras da 
realidade em que vivem. Para o desenvolvimento do grupo foram estabelecidas 
parcerias   com a casa Paroquial, a Escola Municipal Nely Ribeiro Luz e com o Programa 
de Educação em Células Cooperativas (PRECE).  O fortalecimento de estratégias 
individuais e coletivas de superação das adversidades cotidianas vividas no contexto 
rural fundamenta o projeto. Para tanto, busca-se o fortalecimento da cultura local e 
relações entre sujeitos e comunidade, dos modos de vida e problematização das 
condições opressoras em que vivem, geradoras de desigualdades e sofrimento 
psíquico. Essas ações, ao fomentar as relações e memórias coletivas configuram-se 
como potencializadoras da atividade comunitária (GOIS, 2005), que reflete uma 
intervenção na realidade, tornando os sujeitos potentes e autônomos, proporcionando 
um resgate cultural da comunidade pelos moradores e gerando um forte vínculo deles 
com o lugar de origem. O grupo ocorre quinzenalmente na escola municipal, contando 
com a participação de cerca de 15 moradoras da comunidade. A facilitação do momento 
é realizada por 3 estudantes de graduação do curso de Psicologia (UFC), através de 
metodologias participativas, dialógicas e vivenciais de maneira dinâmica e parte da 
observação das potencialidades de cada integrante e do lugar, levantadas a partir das 
visitas domiciliares e dos momentos grupais. As participantes discutem e problematizam 
temas como a educação, serviços públicos, cultura local e principalmente questões 
relativas ao gênero feminino e suas especificidades no contexto rural, possibilitando 
uma reflexão sobre os papéis de gênero impostos às mulheres, que se restringem à 
esfera privada, como cuidar de um lar. Ademais destas questões, a influência das 
participantes nas decisões feitas na comunidade é sempre debatida no intuito de 
promover a atuação das mesmas no cenário de Canafístula. Antes dos grupos são 
realizadas visitas domiciliares, contribuindo com o fortalecimento de vínculos, sendo 
este, elemento basilar das atividades do NUCOM nas comunidades. Com o decorrer do 
projeto, pode ser observado a maior interação das mulheres com os acontecimentos 
locais, como festejos e eleições, além da articulação de uma rede de apoio que conecta 
o NUCOM, PRECE e Canafístula. Os extensionistas experienciam a vivência da 
atividade comunitária, interligando conceitos e práticas e, dessa forma, dinamizam o 
aprendizado em sala de aula. 

Palavras-chave: Psicologia Comunitária, mulheres, comunidades rurais. 
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PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EDUCATIVA: UMA PROPOSTA DE 
(RE)PENSAR TERRITÓRIOS 

 
Renata Castro Gusmão (UFRGS), Ricardo Burg Ceccim (UFRGS), Pedro Augusto 

Papini (UFRGS), Anna Letícia Ventre (UFRGS), Francéli Francki dos Santos 
(UFRGS), Stefanie Kulpa (UFRGS), Aliriane Ferreira Almeida (UFRGS), Liciane da 

Silva Costa (UFRGS) e Simone Edi Chaves (UFRGS) 

Resumo 
A proposta deste trabalho é compartilhar a experiência do Programa de Avaliação 
Institucional Educativa do Projeto Caminhos do Cuidado – Avalia Caminhos – 
coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por intermédio do Núcleo 
de Educação, Avaliação e Produção Pedagógica em Saúde – Educa Saúde. O 
Programa integra o Observatório Caminhos do Cuidado, coordenado pelo Instituto de 
Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde – ICICT/ Fundação 
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ – em parceria com o Grupo Hospitalar Conceição – GHC – 
e a Rede de Escolas Técnicas do SUS. O Projeto Caminhos do Cuidado propôs-se a 
dar visibilidade a diversos invisíveis – uma formação em Saúde Mental (crack, álcool e 
outras drogas) para agentes comunitários de saúde e auxiliares/técnicos de 
enfermagem da Atenção Básica, abrangendo todas as regiões brasileiras. Entre 2013 e 
2015 formou mais de 290.000 alunos, capacitando mais de 2000 tutores para trabalhar 
com a essa temática, desde a perspectiva da redução de danos. Um Projeto que forjou 
vários desvãos, novos córregos por onde a palavra e o pensamento puderam ir 
marcando desenhos, alimentando uma saúde e um cuidado que se ocupa do singular 
de cada sujeito, dentro do oceano que o contorna. O Avalia Caminhos, propõe-se a 
operar no programa avaliativo dos múltiplos caminhos do cuidado que este Projeto 
percorreu. Um Programa de Avaliação Institucional Educativa pressupõe alimentar 
autonomias, na medida que visa ampliar o domínio em respeito aos saberes que se 
deve dispor no melhor pertencimento às políticas públicas com as quais operamos. Para 
que não sejamos autoritários e impositivos, pensamos avaliação, não como atribuição 
de nota, mas como um processo aberto, que se utiliza de uma cuidadosa acuidade na 
escuta para atualizar-se permanente. Problematizar o tema da avaliação – de políticas, 
programas, projetos, ações –  em saúde, utilizando a experiência do Avalia Caminhos. 
O Avalia Caminhos iniciou o processo de avaliação em setembro de 2015 e finalizará 
em agosto 2017. Para garantir espaços de construção compartilhada e participativa, 
contou com alguns encontros para agregar o máximo de vozes que nossos sentidos 
pudessem captar: 1)Encontro com as Escolas Técnicas do SUS e coordenadores 
estaduais do Caminhos do Cuidado; 2) Encontro com a coordenação nacional do 
Caminhos do Cuidado; 3) Painel de Especialistas; 4) Encontro com representantes 
regionais da Rede de Escolas Técnicas do SUS – RET-SUS; 5) Avaliabilidade ou teste 
piloto. Como resultado desse percurso tivemos a construção de uma matriz avaliativa – 
que guiará as futuras rotas dessa avaliação. A matriz, apresenta quatro dimensões: 
política; gerencial; itinerário formativo e; cenários do cuidado. Dimensões que visam 
produzir visibilidade às múltiplas estratégias engendradas por diferentes atores. Como 
Programa de Avaliação Institucional Educativa, busca interpretar todas as medidas 
adotadas para identificar quais procedimentos e instrumentos têm o potencial de tornar-
se política pública ou estratégia político-educativa. Para finalizar, salientamos, que 
avaliar exige atenção ao previsto a priori, no entanto, também deve dar passagem ao 
que vaza, transborda, ressona, caso se proponha a mudar instituídos – na forma de 
avaliar e nas práticas de gestão, ensino e de saúde.   

Palavras-chave: Avaliação em Saúde, Caminhos do Cuidado, educação na Saúde, 
Redução de Danos 

 



186 
 

186 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

POLÍTICAS PÚBLICAS, EDUCAÇÃO E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 
 

Nathália Potiguara de Moraes Lima (UFRN) 
 
 
Resumo 
A questão social estudada neste trabalho, a população em situação de rua, é 
estigmatizada pela sociedade e pela classe trabalhadora em particular, pois, não obtém 
os recursos e condições necessárias à permanência e qualificação profissional nos 
parâmetros desejados pelo mercado de trabalho, e, por isso, não se encaixam na forma 
legítima de vida estabelecida socialmente, tendo seus caminhos traçados à pobreza. 
Neste sentido, este trabalho busca compreender a temática a partir das determinações 
que constituem o fenômeno para, posteriormente, conhecer algumas políticas públicas 
de atendimento sócio assistencial voltado a este segmento. Sendo assim, este estudo, 
de caráter bibliográfico, apresenta como objetivo geral diagnosticar as políticas públicas 
para a população em situação de rua e o que elas apresentam no que diz respeito às 
demandas educacionais contidas na legislação em contraponto ao atendimento 
realizado com este segmento em Parnamirim/RN. Para isso, os objetivos específicos 
delineados são: analisar os aspectos referentes à Educação contidos na Política 
Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua (2008) e, nas 
Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado para População em situação 
de Rua – Centro Pop (2011); mapear as ações e propostas educacionais desenvolvidas 
com a população em situação de rua no Rio Grande do Norte, especificamente, no 
Albergue Municipal de Parnamirim e Centro Pop de Parnamirim. A população em 
situação de rua enfrenta grandes desafios no retorno à educação, esta, por sua vez, 
consiste em uma ferramenta de organização política dos sujeitos e luta por direitos. Com 
ela as chances de reinserção destas pessoas no mercado de trabalho e a superação da 
extrema pobreza tornam-se mais palpáveis. Tratando-se de um grupo que está às 
margens da sociedade, é indiscutível que direitos básicos da vida humana lhes são 
negligenciados, sendo assim, o estudo escolar certamente não está na lista de 
prioridades na vida dessas pessoas, o que nega a inexistência de um desejo ao 
conhecimento por parte delas. Por isso, as demandas relativas ao desenvolvimento de 
atividades educacionais com/para este segmento é fato garantido por lei. Ambos os 
documentos, referenciados anteriormente, que darão base ao estudo bibliográfico desta 
pesquisa, orientam o trabalho que deve ser desempenhado nos equipamentos sócio 
assistenciais direcionados ao atendimento profissional às pessoas em situação de rua. 
São também guiados pela Constituição Federal que apresenta, em seu artigo 6º, “são 
direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição”. No âmbito acadêmico são poucos os 
estudos, projetos de pesquisa e extensão voltados para a compreensão desta questão 
social e é urgente a necessidade de que profissionais de diferentes áreas possam se 
apropriar deste assunto para que venham futuramente colaborar para as mudanças 
pretendidas às pessoas nesta condição. Com essa pretensão esta pesquisa se 
estabelece e caminha na constituição dos resultados em processo. Vale ressaltar que o 
estudo se encontra em fase de coleta dos dados e os resultados expostos são 
apontamentos preliminares. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas; educação; população em situação de rua. 

 

 



187 
 

187 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

O QUE SE FAZ QUANDO O ESTADO POUCO FAZ? UM ESTUDO SOBRE 
EMANCIPAÇÃO NO CONTEXTO DA PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA 

José Jardeson Martins de Vasconcelos (Fanor/DeVry) e Isadora Dias Gomes 
(Fanor/Devry) 

Resumo 
Este resumo se trata da produção final do estágio específico do curso de psicologia da 
Fanor/DeVry, onde se buscou desenvolver atividades com os moradores da 
comunidade do Gengibre e entender a relação com políticas públicas que pautem a 
emancipação (CRAS). Temos como objetivo então, identificar as estratégias de 
emancipação desenvolvidas pelos moradores da comunidade do Gengibre na ausência 
de políticas públicas voltadas para esse fim. Procuramos também verificar a 
abrangência do CRAS na comunidade; investigar a aceitação do serviço do CRAS entre 
os moradores e conhecer as ações de emancipação desenvolvida pelos moradores. Ao 
longo do período que ficamos na comunidade foi aplicado questionário sobre o 
sentimento de pertença, articulamos a presença do CRAS de referência na comunidade, 
fizemos escutas nas casas e calçadas e facilitamos grupos com os moradores. A coleta 
de dados se deu através dos Grupos Focais, diários de campo e materiais produzidos 
ao término dos grupos e analisados interpretativamente a partir da análise do conteúdo 
produzido. Tem-se como resultado que o CRAS de referência ainda é muito ausente, 
no entanto, este equipamento é bem aceito pelos moradores da comunidade embora 
ainda fosse associado ao programa Bolsa Família. Sobre as estratégias de 
emancipação correspondente aos moradores identificamos que é necessário sair de 
posições fatalistas e naturalizadas, embora o que tenha surgido nos GFs se trate de 
atitudes tímidas ainda assim possuem a devida importância visto que é um movimento 
partindo dos moradores, pois se tentava promover ações como a construção de 
calçadas, busca por iluminação pública, coleta de lixo, mas a principal dificuldade é a 
adesão dos moradores. Conclui-se que pensar uma atuação da Psicologia em contextos 
emergentes requer uma constante reflexão acerca da prática que se almeja, visto que 
podemos estar servindo para a manutenção dos excluídos e perpetuando os oprimidos 
da vez. Busca-se, pois, uma prática voltada para a superação da adversidade através 
principalmente do fortalecimento da comunidade e na conscientização da realidade 
vivida, ainda que as atividades que desenvolvemos não fossem tão abrangentes quanto 
o necessário, acreditamos que foram ações importantes. Destaca-se a importância 
desse estudo como uma tentativa de abordar esse tema e oferecer o devido valor, visto 
que as políticas públicas voltadas a este fim ainda são deficitárias e tem muito a se 
atualizar. Lembramos ainda que este é um estudo incompleto, dado à complexidade do 
tema, e destacamos os estudos da Psicologia Comunitária e do papel do psicólogo 
(MARTÍN-BARÓ, 1996; GOIS, 2003; NEPOMUCENO et al, 2008; XIMENES et al, 2015) 
frente a estes contextos de adversidade que em muito contribuem para a reinvenção da 
práxis psicológica. 

Palavras-chave: Emancipação; políticas públicas; comunidade. 
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A PERSPECTIVA BIOLOGIZANTE SOBRE A PESSOA COM TRANSTORNO 
MENTAL QUE TRANSGRIDE A LEI 

Carolini Cássia Cunha (UFRJ) 
 

Resumo 
A partir de leituras de publicações recentes acerca do Hospital de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico e o encaminhamento oficial frente ao transtorno mental 
articulado a incidência de criminalidade, acreditamos ser importante trazer à discussão 
alguns resultados encontrados. A fonte para esta reflexão foi a literatura científica 
recente acerca da temática. Tais leituras e reflexões tem como horizonte a consolidação 
e fortalecimento da Reforma Psiquiátrica brasileira, e partiram de um olhar sobre o 
homem concreto, transformado e transformador de sua realidade. Os textos lidos foram 
divididos em duas categorias: a primeira corresponde ao questionamento do 
encarceramento da pessoa com transtorno mental que transgrediu a lei e os 
mecanismos de atuação do encaminhamento oficial, como o conceito de periculosidade 
e a medida de segurança; a segunda categoria, em oposição, legitima a 
institucionalização e objetiva em seus textos, aprimorar as ferramentas que possibilitam 
este processo, como a perícia psiquiátrica-forense. Vamos centrar nossa atenção na 
produção teórica da segunda categoria, apontando argumentos recorrentes nestes 
textos. A afirmação de um nexo causal entre doença mental e violência, apontando a 
pessoa com transtorno mental como mais propensa a cometer atos violentos e delitos 
que a população em geral, é constante nestes textos. A associação entre violência e 
doença mental supostamente comprovada cientificamente ratifica a noção de 
periculosidade, sustentáculo da medida de segurança, em sua pretensão de prevenir 
novos atos criminosos. Ao naturalizar a relação entre violência e doença mental, deixa-
se de lado a história individual e compreensão da singularidade do sujeito e mantém a 
institucionalização enquanto via privilegiada de tratamento. Realizada a equiparação 
entre tratamento e institucionalização, um dos textos mostra preocupação com a 
subinternação em HCTP’s em razão de ausência de notificação ou registro policial e 
liberação precoce da internação, desta forma, não apenas legitimavam o espaço 
manicomial como tratamento para a loucura, como preconizam a necessidade de 
aumento da capacidade de internação psiquiátrica. O estudo dos internos do HCTP, 
nomeadamente a população psiquiátrica com maior propensão ao comportamento 
criminoso também é considerada essencial para as futuras políticas de assistência e 
prevenção da violência. Estas afirmações contém uma conexão implícita de que a 
violência é um fenômeno unicamente individual, cuja resposta para prevenção, como 
horizonte possível, está no indivíduo que a cometeu, especialmente a pessoa com 
transtorno mental que eventualmente cometeu um delito. Nos estudos de perfil da 
população interna dos HCTP’s, invariavelmente a parcela majoritária dos internos era 
composta de indivíduos pertencentes a classes com baixo poder aquisitivo e com pouca 
ou nenhuma escolarização. Além disso, foram relatados esgarçamento dos laços 
familiares e falta de perspectivas entre os internos. Estas características, fruto, 
principalmente e respectivamente, da malha do judiciário que historicamente atinge 
determinada classe social em especial, e do processo de institucionalização, são 
tomadas como resultado do transtorno mental do indivíduo. Diante destas 
considerações, é preciso reafirmar o compromisso com uma psicologia e atenção em 
saúde mental que ultrapassem as aparências e renunciem perspectivas 
individualizantes e biologizantes. 

Palavras-chave: Manicômio judiciário, criminalidade, transtorno mental, psiquiatria. 
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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA NOÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL A PARTIR DO 
OLHAR DO USUÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA 

Gracymara Mesquita Severiano (IVA) 

 

Resumo 
A pobreza pode ser expressa através de múltiplas formas e seu crescente 
desenvolvimento se tornou notório no processo de industrialização, atrelado ao cenário 
de urbanização. O que era até então controlado, passa a ser um “problema social”. No 
Brasil, a responsabilidade de assegurar ao indivíduo os direitos sociais e individuais 
ficou a cargo do estado e essa responsabilidade foi firmada com a constituição de 1988. 
Ao longo desses 27 anos muitos projetos, políticas e ações foram realizados com o 
objetivo de acabar com a pobreza de famílias brasileiras, entretanto, a dúvida que ainda 
paira sobre o campo da pesquisa é o olhar, a percepção do usuário sobre esses 
programas sociais. Com isso, procuramos através deste trabalho analisar o os objetivos 
do Programa Bolsa Família (PBF), programa de transferência de renda de maior impacto 
na população brasileira, e suas estratégias de promoção social. Também objetivamos 
conhecer a percepção do usuário sobre promoção social e como ela impacta na 
representação social dos usuários sobre o que é o PBF. Para isso, trabalharemos com 
a metodologia qualitativa não descartando análises quantitativas para composição e\ou 
melhor fundamentação do trabalho. O corpus geral para análise do problema terá as 
informações coletadas através de entrevistas semiestruturadas e grupo focal com 
beneficiários do PBF que serão escolhidos de forma aleatória dentre as 5.823 famílias 
acompanhadas pelo CRAS Dom José. Os resultados serão interpretados a partir do 
suporte teórico de Moscovici, autor ligado à temática da teoria das representações 
sociais, bem como com autores que trabalham com os temas promoção social e 
pobreza, como Pedro Demo e Potyara Pereira. Neste projeto estamos na fase de 
pesquisa bibliográfica, desse modo nossos resultados obtidos são parciais e o que 
percebemos é que, para o PBF a promoção social se apresenta como meio para 
combater a pobreza e não como finalidade do programa. Nossas leituras também 
apontam para uma transformação no olhar das políticas públicas sobre os usuários, 
pensando este não como objeto de composição de um projeto, mas como sujeito, 
dotado de deveres e responsabilidades no processo de quebra do ciclo da pobreza.  

Palavras–chave: Promoção Social, Programa Bolsa Família, Representação Social 
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O CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR NA ATENÇÃO BÁSICA: O LUGAR DO CONSELHO GESTOR 

Gabriela Kunz Silveira (UFRGS) 
 
 
Resumo 
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de mestrado realizada acerca dos 
temas controle social e Política de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora na atenção 
básica. A partir de diversas conceitualizações, este trabalho opta pela definição de que 
o controle social está a serviço de um Estado democrático de acesso igualitário a direitos 
e de participação da população no planejamento e acompanhamento de todas as ações 
deste mesmo Estado. A Política de Saúde do Trabalhador tem origem no período 
brasileiro de lutas democráticas contrárias ao autoritarismo do governo militar e em 
consonância com a perspectiva da Saúde Coletiva, que considera o contexto 
econômico, financeiro e social de organização dos processos de trabalho. Esta pesquisa 
delineou-se como um estudo de caso de análise situacional, cuja questão norteadora e 
objetivos foram construídos após realização de pesquisa exploratória em um Conselho 
Gestor de um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Rio Grande do Sul. O 
campo foi escolhido em consonância com as pesquisas previamente realizadas pelo 
Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde e Trabalho (NEST) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. O objetivo principal proposto foi identificar como se dá a 
participação do Conselho Gestor na implementação da Política Nacional de Saúde dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras junto ao Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador. As técnicas utilizadas foram realização de grupo focal, com apoio de um 
roteiro de entrevista semiestruturada, diário de campo e revisão teórica e documental 
acerca do tema. Para análise dos dados foi utilizado o método de análise de conteúdo. 
A sistematização das categorias foi realizada a partir do grupo realizado em 
consonância com os objetivos da pesquisa. Os resultados encontrados são referentes 
ao Conselho Gestor ser uma instância sobre a qual os conselheiros tem pouca clareza 
do seu lugar; os conselheiros entendem que devem estimular e realizar práticas relativas 
a atenção básica de prevenção e promoção da saúde do trabalhador; a relação 
estabelecida com os gestores públicos acontece com diversas dificuldades; os próprios 
conselheiros tem dificuldade de se ver na posição de gestores e por fim, apontam 
diversas práticas democráticas de gerenciamento que desempenham sem perceber que 
estão realizando gestão. Nas considerações finais fica evidenciado o mérito da 
organização coletiva e democrática deste grupo de Conselho Gestor, o qual não tem 
diretriz nacional específica a seguir, portanto organizando-se desta forma 
espontaneamente. 
 
Palavras-chave: controle social; saúde do trabalhador; gestão; atenção básica. 
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REFLEXÕES SOBRE A FORMULAÇÃO DO PROGRAMA BH CIDADANIA A 
PARTIR DE SEUS PRINCÍPIOS NORTEADORES 

Luiz Claudio de Almeida Teodoro (CEFET-MG) 

 

Resumo 
A proposta deste trabalho é fazer uma reflexão acerca do processo de formulação do 
Programa BH Cidadania (construído pela Prefeitura de Belo Horizonte/MG), 
destacando-se que seus princípios norteadores (intersetorialidade, territorialidade, 
descentralização e participação cidadã) são os elementos inovadores na construção 
desta política pública. Portanto, o que se busca é analisar como os princípios 
norteadores, particularmente territorialidade e participação cidadã, se articulam no 
processo de construção do BH Cidadania. Para buscar o seu objetivo de inclusão social, 
o Programa baseia-se nas seguintes concepções: territorialidade que é o 
reconhecimento e o respeito pela noção de diversidade das demandas por região de 
planejamento; e participação cidadã que é a ampliação dos mecanismos de inserção da 
sociedade na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Segundo 
Malta (2001), a concepção do espaço passa a ser compreendida não só numa dimensão 
ecológica, natural ou administrativa, mas de espaço social e historicamente construído 
como expressão de transformações sociais e de formas específicas de ocupação. Ter 
um domicílio define o lugar dos cidadãos, eles passam a ter um endereço com 
reconhecimento oficial. Ter um lugar na cidade supõe ter endereço, o que pressupõe ter 
uma moradia. Já está bastante generalizada, de acordo com Neves (1996), a noção de 
que o âmbito local é não só a dimensão espacial ou território mais propício, como mais 
estratégico para viabilizar a participação cidadã. A participação busca articular a 
democratização do processo de implementação de políticas públicas com a eficácia dos 
resultados; sendo que a primeira aparece como condição de realização da segunda. 
Analisar o processo de formulação do Programa BH Cidadania, a partir de dois de seus 
princípios norteadores (territorialidade e participação cidadã). - realizar revisão teórica 
dos conceitos de territorialidade e participação cidadã; -analisar os conteúdos do 
Programa BH Cidadania de acordo com seus princípios norteadores. Foi realizada a 
revisão bibliográfica dos conceitos, depois foi feita uma análise da documentação 
produzida pelos técnicos do Programa no processo de formulação. A análise 
documental foi complementada e aprofundada através de entrevistas semiestruturadas. 
As atuais áreas do BH Cidadania quando da sua implantação foram dimensionadas não 
pela demanda existente, mas pela capacidade de atendimento do Programa. E o que 
se percebe, a partir das entrevistas realizadas, é que a capacidade de atendimento está 
muito aquém da demanda, excluindo do Programa as famílias que possuam o mesmo 
perfil e necessidades das que estão contempladas. As intervenções sociais e urbanas 
no aglomerado de vilas e favelas contribuiriam não apenas para o enfrentamento da 
problemática da pobreza e da exclusão social, como também para sua maior integração 
com a cidade e para a inclusão socioeconômica e sócio-espacial. Contudo, se, em 
virtude dos critérios de focalização adotados, as intervenções públicas vierem a 
privilegiar apenas uma área em detrimento das demais, pode-se supor não apenas as 
melhorias diferenciais geradas pelas intervenções, mas também impactos adversos. 
Esses impactos podem se traduzir na construção e difusão de representações 
específicas, de recriação de diferenças, de desqualificação e, mesmo, de 
estigmatização das demais áreas mais precárias. 

Palavras-chave: formulação, políticas públicas, territorialidade e participação cidadã. 
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TRABALHO NO CAMPO COMO DETERMINANTE SOCIAL DE SAÚDE: 
CONFECÇÕES 

Nathália Gontijo Cançado Araújo, Alessandra Maria da Conceição (UPE) e Leonardo 
Carnut (UPE) 

 
 
Resumo 
A reestruturação produtiva a partir da década de 1970 e intensificada na década de 1990 
flexibiliza as organizações do trabalho, com características da reorganização financeira 
e tecnológica, transferência geográfica das fábricas, expansão da terceirização e 
individualização do processo produtivo e acumulação flexível. Sendo o modo de 
produção de vida e a divisão de classes determinante do processo de saúde doença, a 
reestruturação do modelo, submete a saúde da classe trabalhadora, com ênfase na 
questão de gênero e raça, às forças antagônicas e inconciliáveis do capitalismo. 
Desenvolvimento: O texto apresenta o trabalho do campo de Caruaru, Pernambuco/PE, 
com base na confecção. A partir da compreensão do trabalho como determinante no 
processo de saúde doença. Objetiva descrever as características atuais e apresentar a 
promoção à saúde desenvolvida junto as equipes de saúde. Percurso metodológico: O 
trabalho em saúde é organizado em Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), pela 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família do Campo, junto à quatro equipes de 
saúde com abrangência de territórios do campo. As ferramentas utilizadas foram 
territorialização; registros das equipes de saúde e bases de dados da atenção básica; 
Diagnóstico Rural Participativo (DRP) e Projeto de Saúde no Território. O estudo tem 
embasamento teórico e metodológico no materialismo histórico dialético. Resultados: A 
dificuldade na convivência com o semiárido, a escassez hídrica, e o histórico produtivo 
da região são elementos centrais da perspectiva atual da costura agrestina. Com a 
redução da agricultura a renda familiar tem sido composta pela costura e programas 
sociais. O trabalho ocorre em fabricos, facções e domicílios, com fragmentação e divisão 
do trabalho, com preço regulado pelo número de peças e etapa. As lavanderias têm alto 
consumo de água, apesar da restrição hídrica, e geram impactos ambientais na 
contaminação de água, solo, animais e pessoas. Os locais de trabalho têm baixa 
luminosidade, alto nível de ruído, pouca ventilação e acumulam resíduos. Os direitos 
trabalhistas não são garantidos e carga de trabalho chega a 14 horas/dia. O DRP indica 
ambivalência na compreensão do trabalho entre oportunidade de renda e exploração. 
Não foram notificados na saúde acidentes de trabalho em 2014. No entanto, nas 
atividades de promoção à saúde, nas confecções, identifica-se casos de dores, 
problemas alimentares  sobretudo obesidade, respiratórios e infecção urinária pelas 
condições de trabalho, sendo a busca pelas unidades em processos de adoecimento 
instaurados. Os impactos na saúde mental dos indivíduos e da comunidade se 
confirmam pela busca da unidade de saúde e da equipe, além dos relatos no território, 
no processo de educação em saúde no ambiente de trabalho. O projeto de cuidado é 
fundamentado na educação popular e promoção à saúde. Considerações: A saúde da 
população do campo, negligenciada historicamente, ao ser problematizada a partir do 
trabalho orienta intervenções em saúde baseada no modo de produzir a vida e reforça 
o compromisso dos trabalhadores da saúde com os trabalhadores do campo, tendo 
como perspectiva técnica, ética e política o compromisso enquanto classe trabalhadora.  
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COMO É CUIDAR DE QUEM NÃO TEM CURA? - UM ESTUDO SOBRE O CUIDADO 
DE ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AS PESSOAS COM 

HIPERTENSÃO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. 

Francisco Gilmário Rebouças Júnior (FLF) e Geison Vasconcelos Lira (UFC) 
 

 
Resumo 
A presente pesquisa de mestrado foca o tema dos cuidados dos profissionais de saúde 
a pessoas cronicamente enfermas, mais especificamente às pessoas com hipertensão, 
sendo fruto da trajetória profissional do pesquisador como psicólogo no campo da saúde 
pública, mais especificamente na Atenção Primária. A mudança no perfil epidemiológico 
do Brasil tenciona um maior cuidado a condição crônica nos serviços de saúde, 
mobilizando um olhar que entrelaça os diversos níveis de atenção.  As doenças crônicas 
são apontadas como um dos principais fatores de agravos, causando sequelas severas, 
e em muitos casos morte por conta do descuido. Correspondem a 72 % das causas de 
morte, sendo responsáveis por uma parcela de 60% do ônus em saúde no mundo. A 
previsão é que em 2020 sejam responsáveis por 80 % da carga de doença dos países 
em desenvolvimento, e atualmente apresentam uma baixa taxa de adesão dos 
tratamentos por parte da população. O cuidado com cronicidade exige muitas idas e 
vindas, uma longitunalidade, considerando diversos aspectos nas condições de vida do 
sujeito, que passam pelos desejos, visão de mundo, condições de sobrevivência. 
Destacamos o olhar para a atuação a partir de uma dimensão sociológica, antropológica 
permitindo a reinvenção de práticas. Como objetivo geral deste estudo decidimos 
explorar o significado das experiências de cuidado profissional a pessoas cronicamente 
enfermas, para enfermeiros a agentes comunitários de saúde da Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) do município de Sobral, Ceará. Trabalhamos com referências da 
Antropologia da Saúde, Conceito de Cuidado, Tecnologias em Saúde e Clínica 
Ampliada, buscando assim, compreender como as experiências de cuidado se 
estruturam no território da ESF, contribuindo com a transformação das práticas e 
fortalecimento das políticas públicas de saúde a partir dos resultados do estudo. O 
cuidado é definido como a atenção à saúde imediatamente interessada no sentido 
existencial da experiência do adoecimento físico ou mental, e, por conseguinte, também 
das práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde.  Os sujeitos elencados 
para a pesquisa foram dez profissionais de Enfermagem e dez Agentes Comunitários 
de Saúde da ESF do município de Sobral. A Coleta de Dados foi através da Entrevista 
Semiestruturada. Os dados da pesquisa foram analisados utilizando-se a Análise de 
Conteúdo. Organizamos os resultados em quatro pontos centrais: Experiência de 
cuidado profissional a pessoas cronicamente enfermas entre agentes comunitários de 
saúde e enfermeiros; Aprendizagens e transformações no cuidado profissional, de 
agentes comunitários de saúde e enfermeiros, a pessoas cronicamente enfermas a 
partir da prática; Aspectos subjetivos de agentes comunitários de saúde e enfermeiros 
diante do cuidado profissional às pessoas cronicamente enfermas; Desafios e 
estratégias de cuidado de agentes comunitários de saúde e enfermeiros às pessoas 
cronicamente enfermas. Como resultado, destacamos as relações entre profissionais e 
usuários atravessadas por diversos aspectos como as condições socioeconômicas, os 
aspectos culturais, as formas de compreensão da doença. Ressaltamos a complexidade 
estabelecida na realização do cuidado no contexto da ESF, considerando as 
objetividades do trabalho em saúde dentro dos protocolos, e as subjetividades 
envolvidas no processo, tencionando novas formas construir saúde dentro na atenção 
primária. 
 
Palavras-Chave: Doenças Crônicas, Cuidado, Estratégia de Saúde da Família.  
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VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL: IMPACTO DA INTERVENÇÃO SÓCIO-
PSICOASSISTENCIAL NA GARANTIA DE DIREITOS 

Heitor Henrique Faustino (UFSCar) e Gislayne Cristina Figueiredo (UFSCar) 
 
 
Resumo 
A violência é um assunto frequentemente colocado em pauta tanto em discussões 
corriqueiras do dia a dia quanto por veículos de mídia, os quais dão um grande destaque 
ao fenômeno, o que por vezes contribui para sua banalização e naturalização (Hayeck, 
2009). Integrada em nossa sociedade, enraizada dentro de nossas práticas de controle 
social e educação, e portadora de legitimidade social (Lopes et al., 2008), a violência 
possui profundas raízes históricas, mas muitas vezes é explicada a partir de uma 
relação causa-efeito que a associa à pobreza e desconsidera suas múltiplas 
determinações. Se por um lado a violência não pode ser associada à pobreza, por outro, 
as populações mais fragilizadas socioeconomicamente são as que sofrem o seu impacto 
de forma mais contundente (Zaluar, Noronha, Albuquerque, 1994). Nesse sentido, as 
políticas públicas das várias áreas sociais têm se mostrado importantes para intervir no 
fenômeno. Nesta pesquisa, investigamos como uma instituição que presta serviço na 
área de assistência social lida com a questão da violência, observando como a violência 
se faz presente em seu cotidiano, procurando conhecer os impactos de sua intervenção, 
observando como a psicologia pode ajudar nesse processo. Para isso, realizamos uma 
pesquisa qualitativa em uma ONG que atende crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social e suas famílias. Para a coleta de dados, foram utilizadas a 
observação participante e entrevistas semiestruturadas, e para a análise de dados 
optamos pelo método de interpretação de sentidos pela análise de conteúdo. Percebeu-
se que a violência se faz presente no cotidiano institucional assumindo diferentes formas 
como agressões, opressão e exclusão, tais situações são muitas vezes banalizadas e 
vistas como algo natural; igualmente, compreendemos que a própria existência da ONG 
se dá em virtude de situações de violências mais fundamentais, como a exclusão e a 
desigualdade social. A instituição assume papel importante para o combate à violência, 
pois através de suas atividades, problematiza e desnaturaliza as relações mediadas 
pela mesma, favorece a reflexão e a abertura ao diálogo com a população, na tentativa 
de contribuir com a transformação do público atendido em agentes de mudança social. 
Também compreendemos que não há uma única forma pela qual o psicólogo pode 
desenvolver seu trabalho frente ao fenômeno da violência, mas percebeu-se que é 
fundamental que parta dos sentidos e significados que os indivíduos atribuem ao 
fenômeno, e da realidade histórica, social e cultural da população em questão, 
contribuindo para desconstruir discursos que naturalizam e perpetuam as situações de 
violência presentes tanto na narrativa da população atendida quanto da equipe 
institucional. 
 
Palavras-Chave: violência; comunidade; políticas públicas; psicologia social. 
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A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E EXTREMA POBREZA: UMA 
INVESTIGAÇÃO PSICOSSOCIAL SOBRE POLÍTICAS SOCIAIS E MODOS DE 

(R)EXISTÊNCIA 

Bruna Clézia Madeira Neri (UFRGS) 

 

Resumo 
Este trabalho propôs realizar um estudo sobre as representações sociais de sujeitos 
categorizados pelo governo como extremamente pobres enfatizando o que estes nos 
apresentaram acerca de suas vivências enquanto empobrecidos. Os estudos e 
pesquisas sobre pobreza são relativamente recentes e vêm, ao longo das últimas 
décadas, ganhando o gosto da mídia. É cada vez mais comum e cotidiano ver nos 
noticiários algum tipo de chamada envolvendo o tema. Diversas áreas do conhecimento 
abraçaram esta causa enquanto objeto de análise e investigação, o que culminou num 
gradativo crescimento de pesquisas sobre pobres no meio acadêmico. A pesquisa 
qualitativa caminhou no sentido de investigar o que os interlocutores entendiam por 
pobreza, ser/estar pobre, bem como compreender quais tipos de dificuldades estes 
sujeitos enfrentam em seu cotidiano. Também buscamos estabelecer um comparativo 
entre o que o atual governo brasileiro identifica como uma situação de extrema pobreza 
e como os sujeitos empobrecidos, público-alvo das políticas públicas sociais de combate 
à miséria, descrevem a situação na qual vivem. O interesse em discutir este assunto 
veio da curiosidade de entender melhor o termo “Extrema Pobreza”, que só era até 
então bem conhecido dentro dos manuais de macroeconomia, vindo realmente a ser 
citado a partir de 1990, quando o Banco Mundial, em seu Relatório de Desenvolvimento 
Mundial, criou uma linha econômica imaginária baseada na renda per capita para 
categorizar um sujeito como pobre ou extremamente pobre. Na última década, diversas 
Políticas Públicas nasceram e foram se transmutando para dar conta da chaga do 
pauperismo que devasta o Brasil. A formulação de planos, estratégias, programas e 
ações visando o combate à fome tomaram proporções mais amplas, projetos pequenos 
ganharam novas diretrizes e cresceram como é o caso do carro-chefe das Políticas 
Públicas Sociais do atual governo, o Programa Bolsa Família (PBF). Entretanto, o 
público-alvo de todas essas iniciativas não estava inserido nelas como era esperado. 
Para construir uma comparação adequadamente clara sobre o conceito de pobreza 
trazido pelas políticas públicas que discutem esse tema, alicerçamos esta escolha na 
Análise Documental, e optamos como aparato investigativo rever os documentos 
produzidos pelo governo sobre a questão da Extrema Pobreza. Investigamos o que 
estas políticas propõem, de que forma são implementadas e quais os critérios utilizados 
para estabelecer categorizações sobre o universo da extrema pobreza. Através de 
entrevistas semiestruturadas, capturamos fragmentos de narrativas de vida dos 
interlocutores e, com aporte teórico-metodológico da Teoria das Representações 
Sociais, bem como de autores que discutem a problematização do conceito de pobreza, 
construímos uma análise das falas, elencando oito dimensões de sentido estruturadas 
a partir do que os entrevistados apontaram em suas falas ao relatarem as durezas de 
seus cotidianos.  
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AVALIAÇÃO DE UM PROJETO DE EXTENSÃO SOBRE HISTÓRIA DAS 
INSTITUIÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

Bruna Saraiva (UFRS), Iasmin Oliveira Carneiro (UFRS), Vitoria D’Avila Pedroso 
(UFRS), Alcindo Ferla (UFRS), Lisiane Boer Possa (UFRS) e Frederico Viana 

Machado (UFRS) 

Resumo 
O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de avaliação do impacto 
formativo e reflexivo em participantes do projeto de extensão “Evolução das Instituições 
de Saúde”, desenvolvido pelo Laboratório de Políticas Públicas, Ações Coletivas e 
Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande Sul (LAPPACS/UFRGS). Este projeto 
tem o objetivo de conhecer a história e as práticas das instituições de saúde de Porto 
Alegre e Região Metropolitana, como estratégia pedagógica para superar desafios do 
ensino em saúde, dentre eles, a distância entre teoria e prática, a interdisciplinaridade, 
os elementos históricos e subjetivos da produção pedagógica, bem como a implicação 
e percepção dos aspectos políticos da relação entre as instituições públicas e a 
sociedade. Além de instituições de saúde a ação também visa conhecer organizações 
cuja história possa expressar os diferentes contextos de construção das políticas 
públicas que tenham relação com a institucionalização de práticas de saúde no Brasil. 
São realizadas vivências em instituições históricas que continuam em funcionamento: 
Santa Casa de Misericórdia; Hospital Psiquiátrico São Pedro; Hospital Colônia Itapuã; 
Sanatório Partenon; Presídio Central de Porto Alegre, Centro de saúde Vila dos 
Comerciários, dentre outras. As visitas são guiadas por um profissional do serviço de 
saúde e são realizadas aos sábados, para atender à demanda dos discentes de cursos 
noturnos e que trabalham. As vivências são seguidas de uma roda de conversa para 
discutir as questões que emergiram durante a vivência, fortalecendo o 
compartilhamento de reflexões críticas. Para a avaliação deste projeto, utilizamos 
metodologias qualitativas, como entrevistas semiestruturadas, questionário aberto e um 
grupo focal com os participantes de uma das edições do projeto. Os principais 
elementos encontrados na categorização dos dados foram: 1) percepções de que as 
políticas públicas mudam e são construídas: observamos muitos discursos relatando 
essa percepção relacionada às mudanças políticas e o surgimento de novas 
concepções e tecnologias; 2) relação teoria e prática: em diversos relatos observamos 
a importância das visitas na formação, pois, mesmo que se tenha uma boa apreensão 
teórica, as vivências se mostraram importantes para relacionar conteúdos e práticas 
profissionais; 3) estigma\preconceito\discriminação: citada em praticamente todos os 
relatos, é de fácil percepção a existência de estigma, preconceito e discriminação desde 
a criação das diversas instituições de saúde, até seu funcionamento atual, como por 
exemplo o local escolhido para a construção, afastando a população do que era 
“anormal” e diversas outras situações; 4) evolução e avaliação das políticas de saúde: 
percebemos em vários relatos elementos analíticos sobre as políticas públicas, 
identificando contradições nas práticas institucionais, frente aos objetivos para os quais 
foram criadas, bem como seus efeitos violentos na história de vida das pessoas. 
Entretanto, esta categoria revela também a compreensão histórica destas práticas, 
pontuando o desenvolvimento das políticas públicas frente aos problemas sociais; 5) 
Interdisciplinaridade: identificamos relações estabelecidas entre campos profissionais, 
o que foi potencializado pela participação de discentes de distintos cursos e áreas do 
conhecimento; 6) Implicação e empatia: as visitas sensibilizaram os estudantes, que 
relataram se imaginar fazendo parte daquela história e se implicar na construção e 
transformação das instituições e seus efeitos. 

Palavras-chave: Instituições de saúde; Políticas Públicas; Avaliação de Projetos; 
Vivências Estudantis  
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A PSICOLOGIA NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
CONTRIBUIÇÕES E QUESTÃO IDENTITÁRIA. 

Ana Paula Ribeiro Marques (GEPSIPOLIM) 

 

Resumo 
O assunto discutido e o objetivo proposto, se justificou por importantes razões: 
FOMENTAR a discussão a respeito das contribuições da Psicologia no âmbito social; 
FORTALECER a identidade do profissional, posto que a questão se compara a um 
possível amadurecimento do SABER e FAZER Psi.  Referem-se às contribuições e 
questão identitária da psicologia como ciência e profissão na política pública de 
assistência social, mais especificamente nos equipamentos Centro de Referência de 
Assistência Social-CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social-
CREAS, de Santos. Para tal foram utilizadas quatro categorias de análise: contribuição 
da psicologia ao SUAS; identidade da psicologia como profissão no SUAS; instrumentos 
de atuação e metodologia de trabalho; e inserção em equipe multidisciplinar. Foram 
realizadas sete entrevistas com roteiro semiestruturado e analisadas qualitativamente, 
sendo os sujeitos quatro profissionais atuantes nos CRAS e três nos CREAS, sem 
restrição de sexo, faixa etária e/ou tempo de formação. Por meio de Representação 
social da Psicologia Social, identidade e Psicologia Sócio-Histórica de Lev Vigotski, foi 
observado que a principal contribuição é o olhar da esfera subjetiva que perpassa as 
questões sociais, a identidade estar em constante desenvolvimento, à psicologia 
encontra-se galgando seu olhar/lugar no terreno ainda árido para nós, a busca constante 
de referencial teórico e metodológico que melhor abarque a demanda social e luta para 
integralização efetiva de equipe multi/Inter. As Políticas Públicas têm sido muito 
debatidas no campo da Psicologia atualmente; Como está a identidade profissional 
frente a situações supostamente diferentes daquela “Psicologia Tradicional”. E quais de 
fato são as contribuições possíveis da Psicologia no âmbito social? Buscar a identidade 
destes sujeitos que enquanto atuam, fazem história, constroem e desconstroem tipos e 
estereótipos, possibilitando fazer comparação deste processo ao ciclo do 
desenvolvimento humano, no qual a criança nasce, e vai construindo seus saberes na 
medida em que cresce. Experimentando e testando a cada vez, com erros e acertos, 
através do medo, das frustrações, das alegrias, dos conflitos, a cada passo, até que 
através de suas diversas construções reconheça sua própria identidade. Assim seria 
uma possibilidade de falar hoje da psicologia e da identidade destes profissionais que 
atuam no SUAS, ou seja, sujeitos em construção a cada vez.   
 
Palavras-chave: Psicologia; SUAS; Contribuições; Identidade. 
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PÔSTERES 

 

A REORIENTAÇÃO NA FORMAÇÃO POLÍTICA EM PSICOLOGIA A PARTIR DE 
UMA VIVÊNCIA NO SUS 

Anne Caroline Santos (Faculdade Ruy Barbosa – FRB) 

Resumo 
Na graduação de psicologia, pouco se tem ênfase e interfaces com o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e há grandes necessidades de direcionar as nossas práticas no cuidado 
e assistência a atenção a saúde através de um sistema que revolucionou a nossa 
atuação nas comunidades. A partir dessa necessidade de um olhar mais apurado para 
a formação em saúde pública no curso de psicologia, o Estágio de Vivência no SUS 
Bahia (EVSUS) torna-se um importante programa para inserir estudantes de graduação 
no cotidiano do SUS, visto que proporciona uma vivência na realidade do SUS, 
suscitando reflexões práticas e teóricas durante a vivência no município de Salvador. 
Assim, o EVSUS tem o objetivo de reorientar a formação em saúde, proporcionando um 
aprendizado diferente do vivenciado dentro da academia. O EVSUS pode ser 
experimentado na condição de vivente ou de mediador. Os mediadores de 
aprendizagem são estudantes que já vivenciaram o estágio anteriormente, que 
assumem o papel de problematizadores, estimulando e moderando os debates durante 
a imersão do estágio que tem duração de sete dias. Objetivo: Descrever a experiência 
de participar do EVSUS como mediadora de aprendizagem e sua reverberação na 
formação política em Psicologia. Metodologia: Estudo de caráter descritivo do tipo relato 
de experiência, que visa relatar a experiência de uma estudante do curso de psicologia, 
sobre a participação no EVSUS na condição de mediadora de 
aprendizagem. Resultados: Durante a imersão do estágio houve um primeiro momento 
para revisão sobre o SUS, discutindo-se questões históricas, políticos e econômicas do 
atual cenário da saúde, tendo uma discussão ampliada e interdisciplinar voltado à saúde 
pública no âmbito nacional. O momento seguinte correspondeu as visitas diárias aos 
serviços públicos de saúde conhecendo rotinas e funcionamento das unidades, bem 
como articulação entre eles. Desse modo, foram visitados Unidades Básicas de Saúde, 
Núcleo de Atenção à Saúde da Família, Centro de Atendimento Psicossocial, Centro de 
Emergência Odontológica, entre outros. Conhecemos ainda um assentamento do 
movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra enquanto participação do movimento 
social em saúde. Durante todas as noites da imersão, o grupo formado por sete 
estagiários e dois mediadores, reunia-se para aprofundar as percepções das 
problemáticas vivenciadas, fomentando as discussões políticas através de dinâmicas, 
problematizações e proposições, tendo como maior foco suscitar reflexões acerca do 
sistema público, através de uma educação popular em todos os participantes da 
vivência. Assim, resultou em um aproveitamento satisfatório do estágio, pois 
conseguimos um despertar crítico, direcionando a uma reflexão sobre o SUS a partir de 
outro referencial, conseguindo desmistificar questões sociais e políticas que envolvem 
o sistema. Considerações Finais: A participação no EVSUS possibilitou mais uma 
aproximação com a realidade do SUS, ampliando conhecimentos e fomentando uma 
discussão política, vislumbrando assim um campo de atuação em prol da luta na 
construção do sistema. Na perspectiva de promoção da formação em saúde, permite ao 
mediador de aprendizagem o despertar crítico-reflexivo acerca das interfaces de grupos 
e de discussões de diferentes olhares, promovendo o empoderamento diante das 
problemáticas existentes e encontradas durante a vivência.  

Palavras-chave: SUS, EVSUS, Formação, Psicologia 
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“A CABEÇA PENSA ONDE OS PÉS PISAM”: ENCONTROS ENTRE A 
PSICOLOGIA, POLÍTICAS SOCIAIS E FAVELAS NA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO. 
 

Mariana Alves Gonçalves (Centro Universitário Celso Lisboa / UFRJ),  
José Rodrigues de Alvarenga Filho (Centro Universitário Celso Lisboa),  

Amanda Barbosa (Centro Universitário Celso Lisboa), Elisangela Silva de Lima (Centro 
Universitário Celso Lisboa), Juliana Santa Bárbara dos Santos (Centro Universitário 

Celso Lisboa), Maria Carolina Alves da Silva Almeida, Mario Lima de Carvalho, Natália 
Menucci Nunes Pereira e Tamirys Gomes Viana 

 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto e os encaminhamentos desta 
pesquisa em curso no Centro Universitário Celso Lisboa, na cidade do Rio de Janeiro. 
Contamos com uma equipe de dois professores e seis alunos e realizamos revisão 
bibliográfica e trabalho de campo a respeito do tema. A pesquisa tem como objetivo 
mapear o trabalho de psicólogos no contexto social-comunitário, em especial em 
favelas, inseridos nas políticas sociais. Segundo Macedo e Dimenstein (2012), “nos 
últimos 20 anos a Psicologia expandiu significativamente seu campo de atuação na área 
das políticas sociais no Brasil. São ao todo 236,100 psicólogos em exercício profissional 
no país”. E “a Saúde Pública e a Assistência Social se constituíram nos últimos anos 
em espaços privilegiados de absorção de psicólogos brasileiros” (p. 183). Diante deste 
fato, constatamos a importância de nos aproximarmos deste novo campo de atuação e 
sua multiplicidade de práticas profissionais. O mapeamento proposto por este projeto 
contribui para a produção de conhecimento e reflexão sobre esta inserção e nos ajuda 
a construir ferramentas para pensar a construções de novos horizontes para a profissão 
de psicólogo no Brasil. Ao mapear práticas comunitárias da psicologia, vinculadas as 
políticas sociais, como o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), o projeto pretende aproximar os alunos deste amplo campo 
de inserção profissional. Ao conhecer as atividades cotidianas dos psicólogos, poderão 
refletir sobre a sua futura atuação e construir ferramentas que contribuem para novos 
caminhos profissionais neste campo. Participarão psicólogos, de ambos os sexos, que 
trabalham em favelas na cidade do Rio de Janeiro vinculados às políticas sociais e/ou 
ao terceiro setor, que também se constitui como um espaço de atuação comunitário no 
contexto das favelas. Os psicólogos serão recrutados a partir de parcerias com 
lideranças comunitárias e movimentos sociais que atuam no Conjunto de Favelas do 
Complexo do Alemão (parceiro: ONG Raízes em Movimento), no Conjunto de Favelas 
do Complexo da Maré (parceiro: Redes da Maré e Rio de Paz), na favela de Vigário 
Geral (parceria com o Núcleo de Socorristas de Vigário Geral - NSVG e com o 
Afroreggae) e na Cidade de Deus (parceria com a ONG Asvi – Associação Semente 
para a Vida e Jornal comunitário A notícia por quem vive - JANPQ). Entre os objetivos 
específicos, estão: identificar quantos e quem são onde estão, o que fazem os 
psicólogos que atuam em contextos comunitários, vinculados ao terceiro setor e as 
políticas sociais; descrever e analisar as práticas dos profissionais neste determinado 
território, considerando quais são seus objetivos, limites e desafios; rastrear os sentidos 
que os psicólogos oferecem a esses espaços territoriais em que atuam e conhecer as 
relações entre suas práticas e os movimentos e estigmas presentes em contextos 
comunitários; compreender a influência da formação profissional no seu cotidiano de 
trabalho. 
 

Palavras-chave: psicologia, favela, políticas sociais. 
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DEPRESSÃO E ANSIEDADE EM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E DE GÊNERO 

Kimberly Mayanne Souza Amorim (UFMT) e Amanda Magalhães Castro (UFMT) 

Resumo  
A violência contra a mulher é um problema histórico, social e cultural que vem levando 
mulheres a óbito diariamente. Essa violência e violação de direitos, na maioria das vezes 
é praticada pelo próprio parceiro íntimo da vítima no âmbito familiar, tendo sua 
frequência potencializada e causando risco a saúde ao aumentar a probabilidade desta 
mulher desenvolver transtornos de ordem psicológica. Esta pesquisa de ordem 
quantitativa de baixa escala se propôs a avaliar o nível de depressão e ansiedade em 
mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero que prestaram um Boletim de 
Ocorrência na Delegacia Especializada da Mulher na cidade de Rondonópolis no estado 
de Mato Grosso e estabelecer o perfil da mulher agredida pelo parceiro (a),  as 
particularidades das agressões sofridas, a população, segundo suas características 
sociodemográficas e os sintomas físicos e psíquicos das vítimas, vistos como aspectos 
que favoreceram uma maior reflexão acerca da submissão histórica da mulher diante 
dos vários tipos de agressão. Para atingir tal objetivo utilizou-se um questionário 
sociodemográfico para conhecer características que pudessem posteriormente ser 
relacionadas com os instrumentos que constatariam depressão e/ou ansiedade. A 
depressão foi avaliada por meio do Inventário Beck de Depressão (BDI) e o grau de 
Ansiedade foi mensurado pelo Inventário Beck de Ansiedade (BAI). A coleta de dados 
se realizou por meio de entrevistas individuais em uma sala climatizada disponibilizada 
pela Delegacia Especializada da Mulher, garantindo o sigilo e descrição de todo o 
processo. Ao término de cada coleta dos dados foi informada a participante que a 
mesma poderia a qualquer momento entrar em contato com as pesquisadoras para 
saber o resultado de seu teste de maneira individual ou o resultado total da pesquisa. 
Diante dos resultados da análise psicométrica do BAI e BDI, pode-se inferir que das 
mulheres que foram até a Delegacia da Mulher  da cidade de Rondonópolis para prestar 
boletim de ocorrência, queixando-se de violência doméstica ou de gênero no período de 
quatro dias da realização da pesquisa, cerca de 83,3% apresentaram características de 
depressão grave, além de um nível severo de ansiedade, no qual apenas o 
correspondente à 16,6% demonstraram nível moderado, tanto de depressão quanto de 
ansiedade. Com relação a esses aspectos, ressalta-se a importância da realização de 
pesquisas referentes a violência doméstica e de gênero e a criação de novas políticas 
de enfrentamento a essas questões, ressaltando a necessidade de conhecer as 
diferentes formas de se manifestar tal violência em cada território para que as políticas 
de enfrentamento se mostrem eficazes.   
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Resumo 

Dentre as diretrizes gerais do Art.3º no Estatuto da Juventude aos agentes públicos ou 
privados envolvidos com políticas públicas de juventude deve ser indicado a promoção 
do território como espaço de integração. Acerca dessa integração nas relações urbanas, 
considera-se na Psicologia Ambiental o conceito de território na perspectiva da 
territorialidade enquanto um lugar de construção da apropriação e simbolismos de um 
grupo em relação ao espaço vivido. Assim, o presente estudo discute as reflexões do 
processo de território como espaço de integração, compreendendo o espaço a partir do 
tema apropriação urbana enquanto sinônima de pertencimento a um lugar. A 
metodologia utilizada foi a descritiva, com abordagem qualitativa, através da pesquisa 
bibliográfica que teve como referências as contribuições de Pol (1996), Bonfim (2003), 
Santos (2003). Pol (1996) ao discutir o conceito de apropriação do espaço, afirma que 
na sua constituição há a existência, de dois estilos circulares que são: um de ação-
transformação e outro de identificação. A ação-transformação, oriunda de atividade 
comportamental, modifica o espaço e promove um significado para o sujeito, 
compartilhado ou não com a coletividade. O autor acrescenta que a cidade configura-
se enquanto reflexo de uma estrutura social que pode facilitar ou não no processo de 
apropriação do espaço. Quando um lugar promove descontentamento, o alheamento ao 
espaço torna-se presente. Bonfim (2003) conceitua territorialidade, na categoria 
apropriação dos espaços, enquanto vínculo afetivo humano coligado a lugares 
particulares. Essa coligação norteia o processo de constituição da identidade individual, 
pois o indivíduo transforma-se e é transformado ao mesmo tempo, quando em relação 
com o espaço. Esses segmentos simbólicos funcionais diferenciados do processo de 
territorialidade podem ser observados nos diferentes grupos que compõem o mesmo 
território por meio dos arranjos grupais de diversas estratégias, instrumentais e 
interações sociais que se destinam a um modo de sobrevivência. Enquanto processo 
dinâmico observa-se que a apropriação urbana exige uma reelaboração constante, 
caracterizada por movimento e temporalidade próprios. Ainda com a autora apropriar-
se é identificar-se e transformar-se a si mesmo, a coletividade e o entorno. Isto quer 
dizer que o que cada um de nós é inclui, de maneira determinante, os lugares que temos 
sido e os lugares que somos. Santos (2004) concebe espaço a partir da inter-relação 
entre os objetos e as ações humanas produzidas neste, firmando-o enquanto um 
produto das relações sociais. Para ele, espaço é compreendido como um conjunto 
indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 
ações, não considerados isoladamente, mas como quadro único na qual a história se 
dá. Ao entender a categoria território enquanto uma apropriação social no âmbito 
político, econômico e cultural, se assume que esta é possuidora de característica 
dinâmica cercada por conflitos inerentes a própria condição humana de relacionar-se 
socialmente. Através desse estudo considera-se que a territorialidade enquanto 
apropriação urbana é resultante dos processos de ação-transformação, identificação, 
afetividade, e sistemas de objetos e ações, tornando-se desafiante a sua aplicabilidade 
no Estatuto da Juventude nas cidades contemporâneas. 
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Resumo 

Nesses 15 anos de aprovação da Lei nº 10.216/2001 foram muitos os avanços e 
desafios na Saúde Mental no Brasil. No âmbito assistencial, a aprovação da Portaria nº 
3.088/2011, que criou critérios de organização e implantação da RAPS no país, inclusive 
de forma regionalizada, integrou a Saúde Mental em todos os níveis e pontos de atenção 
no âmbito do SUS. Tal feito possibilitou ampliar o acesso e a qualidade da atenção 
inclusive para localidades mais longínquas. Objetiva-se com esse estudo analisar a 
organização da RAPS a partir da constituição das regiões e redes de atenção à saúde 
no Brasil, apresentando o mapeamento dos serviços e sua distribuição na rede de 
serviços. Trata-se de um estudo de corte transversal a partir dos dados recuperados da 
base do CNES, Data SUS e Coordenação Nacional de Saúde Mental. O país conta no 
âmbito da APS com 332.289 ACS, 48.410 ESF, 5.067 NASF e 135 Equipes de 
Consultórios na Rua. Sendo que 82% dessas equipes, com exceção das ECR, estão 
localizados em municípios de pequeno porte populacional (46,15%, 47,23% e 67,7%, 
respectivamente). Na Atenção Psicossocial Especializada o número de implantação de 
CAPS tem crescido significativamente: 1.135 CAPS I, 488 de CAPS II, 92 CAPS III, 210 
CAPS i, 315 CAPS Ad e 88 CAPS AD III. Dos 2.328 CAPS 87,75% funcionam em 
municípios do interior, estando a maioria localizada em municípios de porte pequeno – 
45,2%, médio pequeno – 16,75% e médio – 16,53%. Tanto em relação APS quanto na 
rede CAPS as localidades do Nordeste e do Sudeste são as que apresentaram maior 
número de serviços. As Unidades de Acolhimento totalizam 69, sendo que estão em 
maior concentração nas regiões Sudeste e Nordeste. Observa-se a presença de 997 
leitos psicossociais, com destaque nos estados da região Sul e Sudeste. Registra-se 
maior número de leitos nos municípios do interior (77,83%), notadamente de pequeno 
(35,1%), médio pequeno (18%) e médio porte (14,14%). Dos 362 SRT em 
funcionamento, observa-se maior presença no Sudeste e Nordeste, notadamente nas 
capitais, porém, indicando números expressivos quanto sua descentralização para 
localidades com menor porte populacional. Apesar dos avanços, há pelo menos 324 
municípios com população entre 15 a 20 mil habitantes que não contam com qualquer 
serviço CAPS. Nesse aspecto, há muito ainda que avançar, inclusive na APS, na 
perspectiva de superar o déficit de 6.332 equipes NASF, notadamente nos municípios 
menores em que a ausência desse serviço é mais expressiva (48,56% pequeno porte e 
14,53% médio porte), já que não contam com qualquer outro serviço de suporte e apoio 
em Saúde Mental. Ademais convive-se no país com a histórica fragmentação e 
dificuldades de integração das ações entre os serviços e seus respectivos pontos de 
atenção em um mesmo território e região de saúde. Na Saúde Mental tais dificuldades 
estão relacionadas aos “vazios assistenciais” na rede de serviços. A relevância deste 
estudo está no conjunto de informações e análises que guarda, no sentido de orientar 
futuras investigações e ações de planejamento de Políticas em Saúde Mental frente ao 
processo de regionalização da RAPS. 
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Resumo 
O presente trabalho foi fruto de uma intervenção realizada no programa de saúde da 
família (PSF), localizado no bairro Planalto em Arapiraca- Al, com um grupo de 
qualidade de vida composto por mulheres, coordenado pela equipe do NASF. Teve 
como objetivo mediar as relações grupais, a fim de proporcionar produções que 
desenvolvam práticas que fortaleçam as ações políticas, sociais e interpessoais a partir 
do fortalecimento de vínculo entre as participantes do grupo, UBS e comunidade. O 
público-alvo foram mulheres que participam do grupo de educação física existente na 
Unidade Básica de Saúde – UBS. O estudo realizado torna-se relevante a partir da 
análise feita sobre as relações entre instituinte-instituído que se estabelecem no âmbito 
macro e micro das políticas públicas, tendo como resultado as práticas de produção ou 
reproduções imbricadas em jogos políticos que refletem no contexto da comunidade. 
Com isso as relações políticas existentes no bairro precisam ser analisadas a fim de 
identificar quais são os modelos produção/reprodução/antiprodução ali presentes e 
como as relações existentes na comunidade influenciam o manejo ao acesso das 
políticas públicas. Foi utilizado como aporte teórico a Analise Institucional de Gregorio 
Baremblitt, no qual, foram analisadas as relações ente instituínte-instituído, o papel do 
analisador e as contribuições da utopia ativa como viés transformador e de produção no 
cenário das políticas públicas. Foram realizadas visitas ao grupo para levantamento de 
demandas, elaboração de atividades e execução. Desse processo surgiu a ideia de 
mediar as relações a partir de atividades de pintura para concretização da demanda 
principal trazida pelas participantes, que seria a confecção de fardas, e com isso dar 
abertura para serem trabalhadas outras questões trazidas pelas integrantes, como: o 
conhecimento de o que é a psicologia; benefícios alcançados a partir da educação física 
como atividade terapêutica; relações intergrupais sua importância e as formas de 
modificação do cotidiano; modo pejorativo como as usuárias eram vistas por 
participarem do grupo, taxadas como ociosas, reflexo de uma cultura machista que 
reproduzia a visão da mulher como apenas cuidadora do lar. Os encontros ocorreram 
nas quintas-feiras, no período de 3 meses (11 encontros). Utilizamos como 
procedimentos, rodas de conversas e processos grupais, tendo como instrumentos 
vídeos, tintas, pinceis, esponjas, cartolinas, lápis, papel A4, papel cartão, tesouras, linha 
e agulha. Foi possível com o trabalho analisar os atravessamentos envolvidos na 
relação entre sujeito-comunidade e a partir disso, modificar a realidade, fortalecendo os 
vínculos e a autonomia das participantes. A partir das atividades propostas o grupo criou 
um espaço de mudanças nos colocando como mediadores para a ressignificação da 
compreensão de como viam assuntos ligados ao seu dia a dia. Refletimos sobre o grupo 
como espaço de transformação e sobre como elas, se relacionavam entre si e com a 
comunidade, revendo suas práticas e atitudes, refazendo o grupo não o identificando 
apenas como um espaço de educação física, mas um lugar de resistência política, no 
qual, elas se fortaleciam diante das assimetrias de gênero vividas na comunidade  
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Resumo 

A população rural brasileira sofre com inúmeras situações de vulnerabilidade com 
precárias condições de vida, dificuldades de acesso à saúde, pobreza, analfabetismo. 
Estudos recentes apontam índices preocupantes de uso de substâncias psicoativas e a 
prevalência de transtornos psiquiátricos em áreas rurais. No tocante ao apoio social 
constitui um importante mecanismo de enfrentamento desses diversos problemas e das 
situações de sofrimento psíquico, por meio do fortalecimento da rede de ajuda e suporte 
social. Propõem-se investigar as condições de vida e as dimensões de apoio social nos 
casos de uso abusivo de álcool e/ou de transtorno mental em assentamentos rurais do 
Piauí. Trata-se de um estudo exploratório, com amostra não probabilística de indivíduos 
residentes nas comunidades Santo Antônio (n=69) localizada no município de Sigefredo 
Pacheco e Canárias na região do Delta do Parnaíba (n=152), totalizando 221 
entrevistados. Foram utilizados como instrumentos: Questionário sócio-demográfico 
com dados referentes à identificação pessoal, condições econômicas, sociais e saúde; 
Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), desenvolvido para avaliar a presença de 
Transtorno Mental Comum; Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), 
instrumento que avalia o consumo de álcool nos últimos 12 meses, identificando os 
níveis de uso e a Escala Medical Outcomes Study (MOS) composta por cinco dimensões 
de apoio social: material, afetivo, emocional, informação e interação positiva, tipo Likert 
com repostas que variam entre 1 (“nunca”); 2 (“raramente”); 3 (“às vezes”); 4 (“quase 
sempre”) e 5 (“sempre”). As análises dos dados foram realizadas no pacote estatístico 
SPSS 21, com base nas médias, desvios-padrão e o ponto de corte estabelecido pela 
mediana da distribuição em cada dimensão para a distinção da amostra geral entre 
apoio social “alto” ou “baixo”. A população em sua maioria é do sexo feminino (52%), 
idade média de 41,93 (dp=15,45) anos, casados (68,8%), com média de 3,93 (dp=1,77) 
pessoas por núcleo familiar, de nível de escolaridade ensino fundamental 
completo/incompleto (50,7%), por vezes nem alfabetizados (30,3%), com renda familiar 
de até ½ e 1 salário mínimo (78,7%), com fonte de sustentação familiar nas atividades 
pesqueiras, agrícolas, aposentadoria, programa sociais e prestação de serviços. Boa 
parte não conta com acesso aos serviços e programas de saúde, como atendimento 
odontológicos, vacinação, farmácia popular, ambulância. Sendo que 78,3% recebem 
Bolsa Família. O apoio recebido, em termos gerais foi: material (M= 4,29; dp=0,94), 
afetivo (M=4,15; dp=1,09); emocional (M=3,92; dp=1,28); informação (M=4,01; dp=1,13) 
e interação (M=4,02; dp=1,29). Quanto a categorias estabelecidas de alto e baixo apoio, 
as maiores parcelas da amostra ficaram abaixo da mediana em todas as dimensões, 
demonstrando deter de um baixo apoio material (52, 94%), afetivo (50,23%), emocional 
(54,30%), informação (53,85%). Referente ao apoio de interação estatisticamente não 
foi possível estabelecê-lo em dois grupos, estando todos situados abaixo da mediana. 
Concluiu-se que por tratar-se de um público com poucos recursos pessoais e estruturais 
à sua disposição, principalmente em relação a suporte emocional, ressalta-se a 
relevância de desenvolvimento de estratégias com foco nas políticas públicas no âmbito 
da saúde, da assistência social, da educação e de políticas voltadas para a Reforma 
Agrária para o fortalecimento do tecido social nos assentamentos investigados. 
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Resumo 
O Consultório de Rua utiliza-se da Política de Redução de Danos, regulamentada pela 
Lei 11.343/2006 como uma estratégia que visa prevenir ou reduzir às consequências 
negativas associadas ao uso de drogas com ações de prevenção na saúde, sem 
necessariamente interferir na oferta ou consumo, sendo orienta pelo respeito à liberdade 
de escolha. Esse dispositivo social é um serviço público de saúde, implicado no 
processo de territorialidade, que concebe o estado de sanidade do sujeito como 
consequência do seu estilo de vida cotidiano presente em um ambiente sócio-cultural a 
ser considerado (ESPINHEIRA, 2004). Deste modo, o presente estudo discute o 
território na perspectiva da Ecologia Social, a partir do equipamento social Consultório 
na Rua. A metodologia utilizada foi a descritiva, com abordagem qualitativa, através da 
pesquisa bibliográfica em Murray Bookchin (2004). Conforme Bookchin (2004), a 
Ecologia Social estuda o conjunto das relações humano-ambientais, concebendo as 
tensões multidimensionais em seus aspectos socioculturais e político-econômicas. 
Como eixos de investigação destacam-se: a constituição do espaço e suas 
transformações decorrentes da ação humana; os processos de formação de identidade 
e as formas de sociabilidade; a influência do espaço na organização sociocultural e 
transformações ambientais; as representações sociais referentes aos contextos 
socioespaciais; o envolvimento afetivo de pessoas com determinado lugar 
geograficamente determinado (topofilia) e suas influencias na construção de suas 
identidades; relação entre subjetividade e espaço; conflitos entre global versus local, 
campo versus cidade e território versus espaço; ações e atitudes voltadas para a 
conscientização ecológica e suas relações com as atividades políticas e econômicas de 
uma comunidade; a implantação de projetos ou programas de desenvolvimento 
ecologicamente equilibrados (Bookchin, 2004). Como resultados têm que tais eixos de 
investigação são contemplados no Consultório de Rua através da Política de Redução 
de Danos que tem como foco a atuação profissional para além do consumo de drogas, 
visando diminuir os danos pela adoção de comportamento saudável e consciente a partir 
de intervenções embasadas na relação pessoa-ambiente. Através desse estudo 
considera-se como característico do Consultório de Rua a territorialidade que incorpora 
as sociabilidades do bairro, destacando-se por ação distribuída em práticas 
interdisciplinares de cuidado e prevenção enquanto instrumento de promoção da 
cidadania e participação comunitária. Na redução de danos se concebe o sujeito em sua 
dimensão sócio-histórica, pertencente a um lócus, na medida em que o mesmo apropria-
se ao interagir com seu entorno, fazendo-se enquanto sujeito de sua própria história  
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Resumo 

A atuação do psicólogo é um tema relevante na administração do sistema prisional brasileiro, 

principalmente, em uma cidade como o Rio de Janeiro, onde problemas como a violência e a 

criminalidade têm lotado cada vez mais os espaços destinados à custódia de indivíduos ou 

ao cumprimento de suas penas. No entanto, essa atuação não tem encontrado um consenso 

no que tange a sua prática. A complexidade da natureza do trabalho e interesses diversos 

têm gerado conflitos e incertezas, causados pelas diferentes expectativas que a Justiça, a 

comunidade, a pessoa encarcerada e a sociedade de modo geral têm depositado sobre a 

atuação desse profissional.  Até mesmo os próprios psicólogos, frequentemente, se 

questionam sobre a sua real função no sistema prisional. Apesar das atribuições dos 

psicólogos no sistema penitenciário serem exaustivamente discutidas junto ao Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e pelos 

Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs), com ênfase ao CRP do Rio de Janeiro, a atuação 

do psicólogo do sistema prisional do Rio de Janeiro é um tema alvo de discussões continuas. 

Nesse contexto, o estudo se justifica pelo fato da pesquisadora ter exercido no período de 

2005 a 2012, suas atividades como Psicóloga na Secretaria de Administração Penitenciária 

do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), identificando a necessidade de buscar respostas 

acerca dessa atuação. O objetivo geral deste estudo é apresentar uma compreensão da 

prática do exame criminológico feito pelo psicólogo no sistema prisional do Rio de Janeiro a 

partir da investigação teórica e da percepção dos atores envolvidos nessa cena – Psicólogos, 

Juízes, Defensores, Promotores e os próprios apenados, por meio de dados relevantes a cada 

um deles sobre o exame. Além disso, espera-se que este estudo contribua para as diretrizes 

da sua atuação e para o planejamento estratégico da sua profissão na área, bem como para 

elaboração e reestruturação dos cursos de formação e aprimoramento; na oferta de 

treinamento e na elaboração e execução de políticas de cidadania e direitos humanos.  
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Resumo 

Os assentamentos rurais são fruto das pressões realizadas por movimentos sociais 
frente as questões da terra no Brasil. Porém, a corrida para assentar o maior número de 
famílias resultou em muitos assentamentos com frágil infraestrutura e precariedade das 
condições de vida. Pretende-se com esse estudo conhecer como se estruturam os 
assentamentos rurais no Piauí, bem como comparar as realidades apresentadas a partir 
dos dados coletados em dois momentos distintos (2013 e 2015). Trata-se de um estudo 
comparativo, com amostra não probabilística de indivíduos residentes nas comunidades 
Santo Antônio do Campo Verde localizada no município de Sigefredo Pacheco e 
Canárias na região do Delta do Parnaíba, a partir de um questionário sócio demográfico 
com dados referentes à identificação pessoal, condições econômicas, sociais e saúde. 
Os sujeitos que compuseram a pesquisa em 2013 totalizaram 496 indivíduos, enquanto 
em 2015 foi 1.492 indivíduos, em ambos os assentamentos. Sobre o perfil identificado 
em Santo Antônio, o quantitativo de mulheres investigadas diminuiu de 60,9% para 
48,4%; a faixa etária de maior destaque foi acima de 49 anos, passando de 39,1% para 
66,9%; o estado civil foi a maioria de casados (74,2%) no primeiro estudo e de solteiros 
(50%) no segundo; o nível de escolaridade predominante foi o ensino fundamental, que 
aumentou de 30,2% para 56,2% e diminuiu no número de não alfabetizados passando 
de 36,9% para 25,6%. A renda familiar até 1/2  salário passou de 65,2% para 55,2%e os 
que recebem até 1 salário mínimo passou de 21,7% para 20,9%. Em Canárias, também 
houve diminuição de participantes do sexo feminino, de 51,9% para 48,4%. A faixa etária 
de maior destaque foi de 30 a 49 anos, que caiu de 29% para 26,5%. No tocante ao 
estado civil, o número de casados diminuiu de 48,7% para 42,4%. O nível de 
escolaridade permanece ensino fundamental, porém com um declínio de 60,1% para 
57,7%. Quanto à renda familiar houve um aumento no número de famílias que recebem 
até 1/2 salário mínimo de 36,4% para 52,1%. Sobre as condições de vida, o comparativo 
entre as pesquisas apresenta como tipo de habitação predominante, em ambos os 
assentamentos, as casas de tijolos, telhas e cerâmicas. O acesso da água se dá, em 
Santo Antônio, majoritariamente pela rede pública (77,92%), e em Canárias o acesso 
por poço caiu de 76,6% para 47,5%. A coleta pública de lixo, em Santo Antônio, passou 
de 34,5% para 57,75%, e em Canárias diminui de 57,7% para 45,1%.  O acesso ao 
agente comunitário de saúde aumentou de 37,9% para 81,82%, em Santo Antônio, em 
Canárias permanece 89%, em contrapartida houve diminuição no acesso ao agente do 
PSF (86,2% para 77,6% em Santo Antônio; 70,1% para 67% em Canárias). As doenças 
mais comuns foram: gripe, verminose, hipertensão, diarréia, alcoolismo e psiquiátrica. 
As famílias beneficiárias do PBF aumentaram nos assentamentos, em Santo Antônio de 
44,8% para 75,5%; em Canárias de 65,4% para 70,6%. 
 
Palavras-chave: Condições de vida; Assentamentos rurais; Precarização  
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BIOGRAFIAS NEGRAS E INDÍGENAS DO AMAZONAS – DESAFIOS PARA 
INCLUSÃO E RESPEITO À PESSOA HUMANA EM TEMPOS DE LUTA PELA 

CIDADANIA E DEMOCRACIA 

Iolete Ribeiro da Silva (UFAM), Raphael Soares de Moura (UFAM) e Suely Aparecida 

do Nascimento Mascarenhas (UFAM) 

Resumo 
O preconceito racial contra pessoas negras e indígenas é um crime que ainda persiste 
apesar do advento da Constituição Federal de 1988 que classifica o racismo como crime 
inafiançável.  A família humana por seu valor e dignidade deve acolher e promover o 
pleno desenvolvimento de seus integrantes de forma igualitária e democrática. Este 
trabalho tem como objetivo investigar a condição de famílias negras e indígenas no 
Amazonas no que se refere a suas histórias de vida tendo em vista o exercício da 
cidadania e a inclusão sócio econômica. Tal proposta interessou aos proponentes desta 
pesquisa, que definiram como objetivos específicos: estabelecer as dimensões 
socioculturais e socioeconômicas destes povos para a Amazônia, bem como realizar o 
registro de biografias de família negras e indígenas. A pesquisa apoiada pela FAPEAM, 
Decisão 172/2012 foi realizada entre 2012 e 2016 em diversos municípios do Amazonas 
e contou com a participação de pessoas de ambos os sexos que responderam 
instrumento próprio. Metodologia: realizou-se entrevistas semiestruturadas e foi 
aplicado um questionário composto por perguntas abertas e fechadas para 
levantamento de variáveis associadas ao tema, nos Municípios de Manaus e Humaitá. 
Os resultados demonstram por parte dos participantes e familiares dificuldades para 
inclusão sócio econômica e acesso a serviços públicos que são direitos dos cidadãos 
brasileiros como educação, trabalho, segurança, saúde dentre outros. O que sugere a 
necessidade de formulação de políticas afirmativas que possibilitem às famílias negras 
e indígenas do Amazonas o acesso aos serviços públicos de qualidade a que têm direito 
para o pleno desenvolvimento de suas capacidades e inclusão sócio econômica no 
Amazonas. 
 
Palavras-chave: Biografias. Negros, Indígenas, Cidadania, Inclusão sócio econômica, 
Amazonas. 
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A INTEGRALIDADE DO CUIDADO: PREVENINDO OS CÂNCERES DE 
COLO DO ÚTERO E MAMA 

Aline Scarponez Esteves (UFMT) e Igor Eudes Fernando Nascimento Tabosa 
(UFMT) 

Resumo 
O câncer é uma doença silenciosa, que quando aparecem os sinais e sintomas, se faz 
necessário à urgência para se iniciar o tratamento. Segundo o Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer mais 
comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, tendo uma estimativa de 57.960 novos 
casos para o ano de 2016. O câncer de colo uterino é o terceiro tumor mais frequente 
na população feminina, atrás do câncer de mama e do colorretal, e a quarta causa de 
morte de mulheres por câncer no Brasil, havendo uma estimativa para 2016 de 16.340 
novos casos (INCA). Diante desse cenário, argumenta-se a necessidade de estratégias 
que visam à prevenção com o objetivo diminuírem a incidência e mortalidade de 
mulheres por esses tipos de cânceres. As atividades desenvolvidas durante o projeto 
foram: a criação de um instrumento para coleta de dados com o objetivo de identificar e 
rastrear as mulheres da região de abrangência e que estejam na faixa etária 
preconizada pelo Ministério da Saúde e posteriormente realizar a busca ativa das 
mulheres que não procuraram a unidade para realizar o exame citopatológicos, exames 
clínicos das mamas, bem como, o encaminhamento para mamografia anualmente; 
elaboramos um caderno para acompanhamento de exames citopatológicos alterados 
de usuárias da unidade; a capacitação das ACS (Agente comunitária de saúde) para a 
utilização do instrumento de coleta criado; e por fim a elaboração de um documentário 
com o tema Mulheres em Rede, narrado por participantes e colaboradores (as) do PET-
Saúde, abordando o câncer de mama e do colo de útero no mundo e no Brasil (etiologia, 
diagnóstico, fluxograma, apoio psicológico e relatos vividos por usuárias em 
tratamento), acontecimentos que fizeram a história da oncologia no Mato Grosso em 
especial na cidade de Rondonópolis através da Secretaria Municipal de Saúde. O 
projeto ocorreu na Unidade Básica de Saúde Jambrapi (UBS-Jambrapi), na cidade de 
Rondonópolis no estado do Mato Grosso. Teve como público alvo mulheres na faixa 
etária de 25 a 64 anos preconizada pelo Ministério da Saúde. A proposta foi a interação 
ensino-serviço-comunidade, para então haver a construção de conhecimentos a partir 
da realidade vivenciada, contribuindo para com os serviços, fornecendo benefícios para 
as usuárias do SUS. 
 

Palavras-chave: câncer, prevenção, cuidado.  
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O QUE HÁ DE NOVO NO PERFIL DOS ESTUDANTES DE PSICOLOGIA NO 
BRASIL? 

 

Cristina de Sousa Alves (UFPI), Jamille Rodrigues da Silva (UFPI), Laís Leal da Silva 
Bezerra (UFPI), Lissandra Conceição Brasil Silva (UFPI), Maria Ariela Oliveira do 

Nascimento (UFPI) e João Paulo Macedo (UFPI) 
 

Resumo 
Na última década houve significativas mudanças na cobertura da educação superior no 
Brasil, em função da reestruturação e expansão das universidades federais (REUNI) e 
políticas de assistência estudantil, e principalmente no setor privado, com o processo 
de diversificação institucional e implementação de PROUNI e do FIES. Tais mudanças 
proporcionaram maior acesso as classes populares, minimizando desigualdades 
históricas quanto ao ingresso e permanência no ensino superior. Pretende-se investigar 
como essas mudanças têm impactado os cursos de Psicologia no Brasil. Propõe-se 
analisar o perfil do estudante de Psicologia no Brasil, a partir do comparativo dos dados 
dos alunos concludentes que realizaram o Exame Nacional do Desempenho dos 
Estudantes (ENADE) nos anos 2006 e 2012. Trata-se de um estudo comparativo, com 
base na análise descritiva. Os resultados indicam 18.042 concludentes em 2006 e 
20.520 em 2012, portanto, um aumento de 12% no período. Centrando-se nas 
características sócio demográficas dos concludentes, analisou-se que apesar de maior 
prevalência da população feminina (86,6% em 2006 e 83,4% em 2012), percebe-se leve 
decréscimo, consequentemente aumento de 3,2% de homens em 2012. Quanto à faixa 
etária, destaca-se a idade de até 24 anos, e leve aumento entre os alunos com idade 
de 35 anos ou mais (16,2% em 2006 para 19,6% em 2012). Em relação à raça, verificou-
se uma queda daqueles que se reconhecem como brancos (75,5% em 2006 para 66,5% 
em 2012), sendo que houve leve crescimento entre aqueles que se declaravam negros 
(3,2% em 2006 para 5,9% em 2012). Observa-se ainda o acréscimo do número de 
concludentes com menor poder aquisitivo: até 3 SM (13,9% em 2006 para 28,8% em 
2012); e 3-5 SM houve decréscimo de 0,6%. Sobre a escolaridade dos pais, houve 
aumento de 0,9% no caso das mães e dos pais de 1,5% sem nenhuma escolaridade; 
do ensino fundamental entre 1ª a 4ª série o aumento foi de 2,6% das mães e 5,5% dos 
pais; e em relação ao ensino superior, houve decréscimo de 12,7% das mães e 14% 
dos pais. Para aqueles estudantes que não trabalham e nunca exerceram atividade 
remunerada houve aumento de 27,3% entre 2006 e 2012. Entre os que trabalham e 
contam com ajuda da família houve aumento de 5% no mesmo período, e os que 
trabalham e se sustentam houve aumento de 0,3%. No caso dos que residem com os 
pais houve um decréscimo de 3,3%, daqueles que moram com colegas e/ou 
alojamentos universitário houve aumento de 0,6%, e entre aqueles que moram sozinho 
o aumento foi de 0,7%. Por fim, no caso das IES privadas com relação ao financiamento 
estudantil o PROUNI (integral e parcial) passou de 0,7% em 2006 para 25,8% em 2012. 
Concluímos com esse estudo mudanças no perfil dos estudantes de Psicologia no 
Brasil, notadamente estre os alunos concludentes que realizaram o ENADE 2006 e 
2012, reforçando a tese de estudos anteriores de que a Psicologia Brasileira, apesar de 
ainda continuar elitizada, registra-se leves alterações na caracterização dos estudantes, 
considerando o processo de expansão e interiorização do ensino superior no Brasil. 
 
Palavras-chave: Formação, ENADE, Políticas Educacionais.  
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NÍVEL DE INSATISFAÇÃO CORPORAL EM ADOLESCENTES 
 

Rayane Magalhães Carrijo (UFMT), Daniela Lopes Nobre (UFMT) e Taís Dos Santos 

Campos (UFMT) 

Resumo 

A autoimagem corporal está relacionada a fatores fisiológicos e sociológicos referentes 

à representação mental que cada um têm sobre a sua imagem física. Em adolescentes 

esse fator é ainda mais relevante, principalmente pelo fato de vivenciarem a puberdade 

e junto com ela, transformações físicas, emocionais e sociais, segundo Ferreira (2008). 

Com base nisso, destaca-se a relevância de pesquisas nessa área com o intuito de 

compreender melhor as dimensões da imagem corporal em adolescentes, uma vez que, 

a gama de influências existente na vida desses jovens é de mensura louvável. Dessa 

forma, o presente projeto de pesquisa objetivou identificar possíveis níveis de 

insatisfação corporal em adolescentes, com o intuito de compreender os aspectos que 

a mídia e o meio social exercem sobre o indivíduo. Partindo do estudo do referencial 

teórico, foi caracterizado o nível de satisfação quanto a autoimagem em adolescentes, 

sendo verificado de forma correlacional se houve um investimento corporal mediante os 

resultados da Body Investment Scale (BIS), buscando avaliar os comportamentos a 

partir das experiências corporais e, por meio do Body Shape Questionnaire (BSQ), foi 

verificada a insatisfação corporal e investimento corporal em adolescentes de 15 a 20 

anos de uma escola da rede pública, localizada na região central do município de 

Rondonópolis, interior do estado de Mato Grosso. Após a autorização da instituição 

escolar, foi dado o início à coleta de dados. Os participantes responderam aos 

instrumentos individualmente, porém em um ambiente coletivo, que correspondeu a 

uma sala de aula ampla, silenciosa, com temperatura agradável e iluminada. A pesquisa 

caracterizou-se por ser descritiva, com enfoque em análise de dados, e com base na 

análise, foram coletadas as amostras por meio da aplicação de dois questionários (BIS 

e BSQ). A pesquisa foi realizada em adolescentes do sexo feminino, que estão cursando 

o ensino médio na referida escola pública do município de Rondonópolis. Diante dos 

resultados dos instrumentos BIS e BSQ, foi constatado que quanto maior a insatisfação 

com o corpo, menor o investimento corporal. Sendo assim, pessoas insatisfeitas 

parecem se cuidar menos que aquelas que se sentem bem consigo mesmas. Por 

conseguinte, analisou-se que essas meninas que estão insatisfeitas com o corpo não 

se importam de forma preocupante com o que a cultura impõe a elas, fazendo, assim, 

pouco ou nenhum investimento corporal. A partir desses aspectos apresentados, 

constatou-se o quanto seria importante a promoção de ações educativas que visam a 

instrução e construção de melhores condições a jovens que estão expostos a 

alienamentos constantes, efetuados pelo meio cultural e social do qual estão inseridos. 

 

Palavras-chave: Insatisfação. Adolescentes. Imagem Corporal.  
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JOVENS DO CAMPO EM AÇÃO: FORMAÇÃO POLÍTICA E EDUCAÇÃO COMO 
VALOR CULTURAL 

Wagner de Souza Silva (UFAL), Lucia dos Santos Rodrigues (UFAL), Flávia Regina 
Guedes Ribeiro (UFAL) e Saulo Lurders Fernandes (UFAL)  

 
Resumo 
O presente estudo caracteriza-se por uma pesquisa interventiva visando à formação 
política dos jovens do campo. O grupo iniciou a partir de discussões feitas diante de um 
grupo de estudo sobre Ruralidade, na Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Pois, 
um dos jovens que participava das discussões, sentiu implicado em problematizar 
questões relevantes a Comunidade Genipapo, onde reside, localizada no agreste do 
estado de Alagoas. O trabalho objetivou legitimar e potencializar as capacidades 
criativas, políticas, éticas e culturais dos jovens do campo. Como também, articular 
saberes e fazeres em prol da efetivação de políticas públicas como proteção, garantia 
de direitos e fortalecimento da identidade étnica/racial e do pertencimento comunitário. 
Algumas temáticas foram suscitadas como problematizações no processo de 
intervenção, como: a cultura local, grupos sociais, políticas públicas, conscientização e 
formação de grupo. Diante das discussões temáticas perceberam a ausência de 
Políticas Públicas voltada para contexto rural, bem como, o reconhecimento a 
importância da cultural local como meio de trazer à memória, ou seja, possibilitando o 
pertencimento político, cultural, econômico e histórico local. Os participantes da 
pesquisa foram 06 moradoras da comunidade que expressaram suas experiências, 
vivências e puderam trazer informações, por meio de suas memórias e de suas histórias 
na produção de ações transformadoras locais. A pesquisa foi desenvolvida em três 
etapas. A primeira consistiu em revisão bibliográfica sobre aporte teórico: linguagem, 
cultura e identidade e formação de grupos. Diante dos autores Paulo Freire, Mikhail 
Bakhti, Martín Baró e Kurt Lewin. Já segunda etapa compreendeu no processo a coleta 
de dados no que tange a informações histórica, cultural e social por meio de entrevistas 
semi-estruturada. E a terceira etapa proporcionou a formação de um grupo de mulheres, 
a partir de realização de cursos voltado para a produção local, como o processamento 
de derivados da macaxeira e a inserção da política pública da agricultura familiar - PAA. 
O presente projeto de intervenção proporcionou por meio do grupo a elaboração de 
documentos históricos (dois mapas, um sobre origens da comunidade e o outro 
atualidade) e um documentário sobre a memória da Comunidade Genipapo e a 
promoção para efetivação da Política Pública da Agricultura Familiar - PAA. Posto isto, 
é perceptivo a suma importância da realização de ações que potencialize e/ou 
empodere no desenvolvimento social, político, cultural e econômico na efetivação das 
políticas públicas no contexto rural. 
 
Palavras-chave: Formação Política, Cultura, Política Pública, Psicologia Política. 
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SITUAÇÃO DE RUA: TRAJETÓRIA, DIREITOS E ESCOLHAS 

Anna Clara S. Do Amaral (UFG) 

 

Resumo 

O presente trabalho procura discutir as experiências do sujeito em situação de rua, que 
foi escolhido com base no teor da sua história. O objetivo do estudo é relacionar o 
desenvolvimento dos Direitos Humanos no Brasil, com a trajetória e as escolhas do 
participante da pesquisa e, como a política pública de assistência social está buscando 
garantir os direitos humanos de pessoas em situação de rua. A pesquisa foi realizada 
na Casa de Acolhida Cidadã em Goiânia, da Secretária Municipal de Assistência Social 
de Goiânia, com práticas de observação em campo com objetivo de conhecer a rotina 
da instituição e como são tratados os usuários da casa, e entrevistas semiestruturadas 
com os mesmos. A pesquisa se torna um estudo de caso, sobre um usuário da casa de 
acolhida que foge a regra do perfil de morador de rua, já que dentre tantos fatores 
comuns que levam indivíduos para a rua, o motivo do sujeito dessa pesquisa foi a própria 
escolha pela liberdade. O método utilizado é de análise de discurso, contrastando as 
falas do sujeito com teorias acerca da assistência social no Brasil e Psicologia Social.  
Podemos perceber que, entre outros, ao final da pesquisa o resultado é uma trajetória 
rica em consciência e escolhas feitas pelo participante. O que podemos concluir no 
estudo de caso apresentado é a importância de pesquisas que tratem o morador de rua, 
como um indivíduo, não como um coletivo, um perfil já estabelecido, muitas vezes 
limitador, onde só se vê o morador de rua como um problema, como alguém que não 
tem nada a contribuir. Dentro das políticas apresentadas, existem ações de incentivo e 
inclusão para essa população ser inserida na sociedade, como a busca de empregos e 
resgate de documentos, porém a pratica desses projetos deixam a desejar. 
 
Palavras-chave: Morador de rua, Direitos Humanos, Assistência Social. 
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DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA: OS CONSELHOS GESTORES 
ESTADUAIS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS 

DIREITOS DO IDOSO NO DESENVOLVIMENTO DA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 

Ana Lúcia Ribeiro da Rosa (Universidade Estadual de Maringá) 

Resumo 
Este artigo, por meio de uma abordagem qualitativa, buscou discutir sobre o 
desenvolvimento da gestão pública democrática e seus principais desafios, sob a ótica 
dos conselheiros dos conselhos gestores estaduais das políticas públicas de assistência 
social e dos direitos do idoso do Estado do Paraná. Inserir essa ótica dentro desse 
estudo teve a função de agregar diferentes concepções juntamente com o teor 
bibliográfico existente sobre o assunto, observando os discursos contidos nas falas dos 
entrevistados, foi possível visualizar um pouco a evolução das ações que contemplam 
a democratização das políticas públicas no Brasil, mas especificamente no Estado do 
Paraná, ou seja, uma pequena amostra diante da imensa e diversificada característica 
dos conselhos gestores existentes no país. A pesquisa produziu entrevistas com os 
conselheiros atuantes nos conselhos gestores mencionados, realizados através de 
questionário semiestruturado com interlocuções diretas que proporcionaram a livre 
expressão de todos, com diálogos francos sobre o assunto, possibilitando inclusive a 
emersão de conflitos entres os conselheiros. A escolha dentre tantos conselhos e 
incontáveis conselheiros foi de maneira aleatória e de acordo com a disposição em 
participar, ressaltando que todos aceitaram contribuir com a pesquisa, não precisando, 
portanto, buscar mais conselhos disponíveis para tal pesquisa. Refletir sobre esses 
desafios com o apoio e análise ocorrendo através do referencial teórico da democracia 
participativa, permitiram atingir o principal objetivo de compreensão da gestão pública 
brasileira e o quão democrática vem sendo essa gestão. Não esquecendo o cenário 
histórico brasileiro do passado, contextualizado com a atualidade, e projetando novas 
possibilidades de atuação, para que assim, contribuir com a gestão pública democrática 
brasileira.  Ao finalizar a pesquisa foi possível vislumbrar o cenário atual da gestão 
pública, no que diz respeito aos conselhos pesquisados, levantou-se questões que 
perpassaram os interesses do público versus o privado, questões relacionadas à 
burocracia e questões pertinentes as ações dos Conselhos juntamente com os Fóruns 
participativos. Considera-se muito importante prosseguir com novos estudos que 
ampliem as pesquisas para mais conselhos e conselheiros, permitindo ter cada vez mais 
uma visão panorâmica das políticas públicas que vem sendo desenvolvidas no Brasil, 
ressaltando a importância dessas ações para a Gestão Pública, como também para toda 
sociedade.     
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AGRAVAMENTO DO CONSUMO DE ALCOOL EM ASSENTAMENTOS RURAIS NO 

PIAUÍ 

Hédina Rodrigues de Sousa (UFPI), Ana Paula Almeida da Costa (UFPI), Brisana 

Índio do Brasil de Macêdo Silva (UFPI), João Paulo Macedo (UFPI) e Magda 

Dimenstein (UFRN). 

Resumo 
O uso indiscriminado de álcool configura uma questão preocupante em saúde. Seus 
prejuízos comprometem a qualidade de vida dos sujeitos com consequências 
trabalhistas, econômicas, familiares e sociais. O presente estudo parte de 
problematizações acerca do agravamento do consumo de álcool em assentamentos 
rurais no Piauí. Objetivou-se comparar os níveis de consumo de álcool em 
assentamentos de reforma agrária nos anos de 2013 e 2015. Trata-se de um estudo 
comparativo, com amostra não probabilística de indivíduos residentes nas comunidades 
Santo Antônio localizada no município de Sigefredo Pacheco e Canárias na região do 
Delta do Parnaíba. Foram utilizados como instrumentos: Questionário sócio 
demográfico com dados referentes à identificação pessoal, condições econômicas, 
sociais e saúde; e o Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), instrumento que 
avalia o consumo de álcool nos últimos 12 meses, identificando os padrões de consumo. 
Na primeira pesquisa realizada em 2013 a amostra geral foi constituída de 308 
indivíduos, destes 150 (48,7%) são do assentamento Santo Antônio do Campo Verde e 
158 (51,7%) da Comunidade Canárias. No tocante as pessoas que ficaram acima do 
ponto de corte, isto é, que apresentaram risco de consumo de álcool foi de 10,7% em 
Sigefredo Pacheco e 3,8% em Canárias. Neste estudo todos os casos identificados nas 
duas localidades são do sexo masculino. No tocante ao padrão de uso, em Santo 
Antônio, 8% apresentaram grau de Risco e 1,3% Nocivo e 1,3% Dependente; em 
Canárias, os escores foram 3,8% Risco e 0,6% Dependente. Na segunda pesquisa 
obteve-se uma amostra de 767, sendo 257 (33,51%) respondentes em Santo Antônio e 
510 (66,49%) em Canárias. Neste segundo momento, a quantidade de pessoas que 
pontuaram acima do ponto de corte no assentamento de Santo Antônio foi de 7% e de 
13,92% em Canárias. Ao compararmos com o estudo anterior percebe-se uma queda 
no consumo em Santo Antônio e um aumento em Canárias. Sendo que houve uma piora 
nas condições de vida de ambos os assentamentos. Especificamente sobre os padrões 
de consumo em relação ao gênero houve mudanças. Enquanto no estudo anterior não 
foi identificado mulheres que consumiam álcool em ambos assentamentos, no segundo 
identificou-se 11,1% dos casos de mulheres em Santo Antônio e 22,54% em Canárias. 
Quanto ao padrão de uso, o primeiro assentamento apresentou escores de 4,67% 
Risco, 0,39% Nocivo e 1,95% Dependência, e no segundo de 11,18%, 1,76% e 0,98%, 
para as mesmas categorias. Pode-se observar aumento dos casos de dependência no 
assentamento de Sigefredo e aumentos em todas as categorias na Comunidade 
Canárias. Os dados indicam uma piora nos padrões de consumo de álcool nas 
localidades investigadas. Trata-se de um quadro preocupante tendo em vista que se 
trata de uma população vulnerável com escassos recursos materiais e iniquidades no 
acesso a serviços de saúde. Destaca-se a importância de se desenvolver políticas 
públicas de saúde, de forma específica do manejo em saúde mental para usuários de 
substâncias psicoativas.  
 

Palavras-chave: Assentamentos Rurais; Álcool; Políticas Públicas.    



216 
 

216 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

TRANSTORNO MENTAL COMUM E VULNERABILIDADE SOCIAL EM 

ASSENTAMENTOS RURAIS NO PIAUÍ 

 
Ana Paula Almeida da Costa (UFPI), Hédina Rodrigues de Sousa (UFPI), Brisana 

Índio do Brasil de Macêdo Silva (UFPI), João Paulo Macedo (UFPI) e Magda 
Dimenstein (UFRN). 

 

Resumo 

O presente estudo parte de problematizações acerca do agravamento de casos de 

transtornos mentais comuns em assentamentos de reforma agrária no Piauí. Objetivou-

se comparar os percentuais de identificação desses casos em assentamentos rurais nos 

anos de 2013 e 2015. Trata-se de um estudo comparativo, com amostra não 

probabilística de indivíduos residentes nas comunidades Santo Antônio localizada no 

município de Sigefredo Pacheco e Canárias na região da Ilha de Canárias. Foram 

utilizados como instrumentos: Questionário sócio demográfico com dados referentes à 

identificação pessoal, condições econômicas, sociais e saúde; e o Self-Reporting 

Questionnaire (SRQ-20), instrumento desenvolvido para avaliar a presença de 

Transtorno Mental Comum (TMC). No primeiro momento da pesquisa a amostra foi 

constituída por 308 sujeitos, sendo 150 no assentamento de Santo Antônio e 158 em 

Canárias. Destes sujeitos 17,3% ficaram acima do ponto de corte em Santo Antônio e 

18,4% em Canárias. Discriminando os sujeitos que pontuaram no instrumento por 

gênero, 26.9% são homens e 73,1% mulheres para o assentamento de Santo Antônio. 

Em Canárias os mesmos escores correspondem a 20,7% e 79,3% respectivamente. No 

segundo levantamento de dados, a amostra foi constituída de 255 sujeitos no 

assentamento de Sigefredo Pacheco e 507 em Canárias, totalizando 762 indivíduos. Os 

sujeitos que pontuaram no instrumento foi 22,75% no primeiro local pesquisado e 

20,12% no segundo. O recorte por sexos em Sigefredo corresponde a 44,83% de 

homens e 55,17% de mulheres; em Canárias 27,45% sujeitos são do sexo masculino e 

72,55% do sexo feminino. Evidencia-se com os dados apresentados uma maior 

incidência de casos em pessoas do sexo feminino chegando a mais de 50% dos casos 

nos dois assentamentos estudados. Pode-se apontar as condições de vida e a 

vulnerabilidade social a que essas mulheres estão expostas bem como os fatores 

relacionados a aspectos de gênero, sobrecarga do trabalho doméstico, precarização de 

trabalho, acesso a bens, infraestrutura, isolamento geográfico, serviços de saúde e 

educação como elementos agravantes para o desenvolvimento de TMC em 

assentamentos rurais. A implementação de políticas públicas e recursos não 

institucionalizados de saúde e de ações de suporte e apoio social são apontados como 

estratégias imprescindíveis de fortalecimento do tecido social local. O estudo se faz 

importante tanto no âmbito de produzir conhecimento que possa alertar sobre as 

necessidades de saúde mental desse público assim como para o desenvolvimento de 

políticas públicas consoantes com as suas necessidades.  

 

Palavras-chave: Assentamentos Rurais; Transtorno Mental Comum; Políticas Públicas; 

Vulnerabilidade Social.  
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MESAS REDONDAS 
 

1. JUVENTUDE EM CENA: FAVELA E SUAS EXPRESSÕES 
CONTEMPORÂNEAS 

Saulo Magalhães (119a Cia ET da PM/MG), Leandro Groba (UFRJ), Luciana 
Henriques (UFRJ) e Regina Glória Nunes Andrade (UFRJ) 

Resumo 
Esta mesa redonda tem como objetivo se debruçar sobre questões acerca da juventude 
na contemporaneidade, em especial jovens que residem em comunidades. Objetiva-se 
também discutir questões que permitam o aprofundamento em temas como: discurso 
de ódio e racismo, consumo, identidade cultural e território. O que se espera é produzir 
um debate sobre essa temática na contemporaneidade a luz dos estudos culturais 
realizados nessa área. A proposta desta Mesa Redonda é fruto de intervenções 
realizadas pelo GRUPO DE PESQUISA PARTICIPATIVA E COMUNIDADE, registrado 
no CNPq, localizado no Centro Cultural Cartola, Morro da Mangueira, zona norte da 
cidade do Rio de Janeiro, desde 2006. Como resultado do trabalho desse, dentre outras 
produções, culminou na escrita de dois livros, “TERRITÓRIO VERDE E ROSA: 
construções psicossociais no Centro Cultural Cartola” e “TERRITÓRIOS SEM 
FRONTEIRAS: o social no contemporâneo”, ambos organizados por Regina Andrade e 
Cibele Vaz, financiados pelo FAPERJ. A história da cidade do Rio, no século XX, não 
pode ser escrita sem levar em conta o crescimento das favelas e os efeitos que estas 
imprimem na dinâmica da cidade. A reforma urbana, implementada no começo do 
século passado, foi responsável por remover os cortiços do centro da cidade sem que 
houvesse uma política habitacional prévia para a população deslocada (Abreu, 2013). 
Acrescido a este acontecimento, no período de industrialização da cidade do Rio de 
Janeiro, as limitações impostas pela distância e os custos de transporte elevados, 
impulsionaram a população a ocupar as localidades próximas das industrias, morros 
localizados à beira do espaço urbano, sendo um dos agravantes do fenômeno 
denominado de favelização (Zaluar, e Alvito, 2003). Este processo não é um fenômeno 
estabilizado no tempo, as singularidades da construção de um território como as favelas 
cariocas imprimem aos pesquisadores a reflexão dos aspectos relativos a conformação 
do território, bem como do reflexo deste na identidade de sua população, em especial 
na história de jovens nesse território. Nesse sentido, como metodologia, elegemos a 
pesquisa participativa como um meio legítimo para trabalhar com a possibilidade lógica 
e política desses jovens serem os produtores diretos ou associados do próprio saber 
que mesmo popular não deixa de ser científico. A partir deste recorte metodológico, foi 
possível promover uma análise crítica da realidade desse território, utilizando essas 
informações para propor as possíveis causas dos problemas e as possibilidades de 
solução, bem como estabelecer relações entre problemas individuais e coletivos, 
funcionais e estruturais, como parte da busca de soluções coletivas aos problemas 
enfrentados pela juventude nesse território. Os resultados dessa investigação, ao longo 
dos anos de existência do GRUPO DE PESQUISA PARTICIPATIVA E COMUNIDADE, 
tem sido pautados nas discussões e propostas de intervenções em comunidades dentro 
da área dos estudos sociais, onde autores como Stuart Hall, Homi Bhabha, Garcia 
Canclini, Anthony Giddens, Escosteguy e George Yúdice são nossos principais 
referências teóricas para a análise dos dados coletados. Assim, esperamos contribuir 
com reflexões crítico-metodológicas acerca da pesquisa como estratégia de pesquisa-
ação em comunidades, como as favelas da cidade do Rio de Janeiro. 
Palavras-chave: Juventude Favela. Pesquisa Participante. Território. 
Contemporaneidade.  
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1.1  FAVELA, IMAGINÁRIO E O CONSUMO NA PÓS-MODERNIDADE 

Saulo Magalhães (119a Cia ET da PM/MG) e Regina Glória Nunes Andrade (UFRJ) 

 

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo refletir de maneira crítica a imagem do jovem em 
contexto de comunidade (favela), procurando elucidar a cultura na qual este está 
inserido, descrevendo traços de um imaginário social que caracteriza a juventude e os 
possíveis desdobramentos dessa relação na lógica do consumo. Assim, o debate sobre 
a temática da favela na atualidade nos leva a fazer uma leitura das novas tendências da 
exclusão social, bem como seus efeitos relacionados à capacidade de inclusão, que 
assumiram maior importância política frente à crescente vulnerabilidade impostas a 
determinados segmentos populacionais com consideráveis déficits de cidadanias tais 
como segurança, saúde, emprego, educação, cultura, etc. Discutir o imaginário e seus 
desdobramentos, segundo Laplantine (2003), nos conduz por um caminho de 
caracterizar o ‘simbólico’ e a maneira como este se faz presente em toda a vida social, 
na situação familiar, econômica, religiosa, política etc. Embora não esgotem todas as 
experiências sociais, pois em muitos casos essas são regidas por signos, os símbolos 
acabam por mobilizar de maneira afetiva as ações humanas e legitimam essas ações. 
Nesse cenário, a ideia de pós-modernidade também conhecida e nomeada por Bauman 
(2001) como modernidade líquida, cujo contexto histórico e cronológico diz respeito mais 
precisamente à segunda metade do século XX em diante, a marca para este autor da 
nova fase da modernidade, uma fase nada sólida quando comparada com a assim 
chamada por ele de primeira modernidade. O que toda esta liquidez vem traduzir em 
relação à sua época diz respeito à expansão, à flexibilidade das opções e possibilidades 
de escolhas do indivíduo, havendo segundo este autor uma profunda descontinuidade 
do processo como um todo. Giddens (1991) por usa vez, pontua o que historicamente 
passamos a chamar de modernidade refere-se a um modo de vida, costumes e 
organização social que emergiu na Europa por volta do século XVII. Para este autor a 
modernidade pode ser entendida dentro de quatro dimensões: o capitalismo – 
basicamente entendido como o sistema de produção vigente, o industrialismo e o 
consumo – referente ao papel central da maquinaria, a vigilância – relacionada à 
constante supervisão da população pelos detentores do poder político e o poder militar 
– nomeador do monopólio da violência. Para contemplar essa análise, elegemos como 
recorte metodológico a análise fílmica do longa metragem Cidade de Deus (2002), 
dirigido por Fernando Meireles, pinçando momentos do filme que expressam bem a 
construção dessa relação Favela/Juventude/Imaginário/Consumo. Como resultado 
dessa proposta, ressaltamos a pertinência das subjetividades e suas potencialidades de 
transformação que estão diretamente relacionadas à crítica, à capacidade do indivíduo 
de se questionar, de ir de encontro com os seus desejos, assumindo-os e não os 
reprimindo, vivenciando-os em convergência e diálogo com os direitos e deveres da 
coletividade, e não os utilizando como instrumentos de coação e de impostos 
mecanismos de reconhecimento e conformação de identidade. Dessa forma, 
Favela/Juventude, conforme todo este contexto, estão na verdade em seus devidos 
“lugares”, o que está definitivamente fora da ordem das coisas é a lógica do consumo. 

Palavras-Chave: Favela. Juventude. Imaginário. Cinema e Consumo. 
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1.2  JUVENTUDE, APROPRIAÇÃO SIMBÓLICA E PROCESSO DE 
TERRITORIALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DA MANGUEIRA - RIO DE JANEIRO: O 

SAMBA E SUA HISTÓRIA. 

Leandro Groba (UFRJ) 

Resumo 
O processo de transformação de um espaço geográfico em um território singular, 
segundo Haesbaert e Limonad (2007, p. 42) “[...] é sempre, e concomitantemente, 
apropriação (num sentido simbólico) e domínio (num enfoque mais concreto, político-
econômico) de um espaço socialmente compartilhado [...]”. Nesta perspectiva, o 
território é visto como uma construção social, histórica e em constante (re)significação, 
em que o domínio puramente do espaço geográfico, por parte de um grupo de pessoas, 
não eleva a território uma ocupação. A dimensão histórica necessária para a 
consolidação de um território efetua-se nas relações cotidianas dos grupos ao 
estabelecerem vínculos que, dentro do plano vivido, sentido, percebido e concebido, 
identifica as pessoas com os elementos do seu espaço (SOUZA; PEDON, 2007).  Assim 
sendo, os estudos que tem como tema o processo de territorialização de um espaço 
geográfico, devem levar em consideração a dimensão histórica da dominação e 
apropriação deste espaço. Para dar conta do estudo desse tema, devemos atentar para 
expressões simbólicas contidas nas imagens, nas danças, nas artes, nos costumes, nos 
ritos, na música, nas singularidades culturais, nas expressões verbais próprias, entre 
outras coisas, que dotam um território de uma identidade e que possam servir como 
informações sobre a historicidade do processo de territorialização. Esta pesquisa busca 
debruçar-se sobre essa temática: apropriação simbólica e processo de territorialização 
da comunidade da Mangueira, Rio de Janeiro: o samba e sua história. Buscando esse 
objetivo, formarei um grupo com jovens de uma escola da comunidade para trabalhar 
os desdobramentos dos elementos simbólicos de apropriação do território da 
mangueira. Farei isso a partir da teoria de grupos operativos de Pichon-Rivière (1985). 
Para abordar os elementos simbólicos da mangueira, partirei do debater do samba e do 
personagem cartola, como ponto disparador, e depois farei um estudo da história da 
formação do samba carioca com o grupo de jovens, buscando a compreensão e 
contextualização do samba, concomitantemente aos elementos que giram entorno 
deste tema como dança, cultura, identidade, marginalização, entre outros, criando 
condições para uma ressignificação da atualidade. Na medida em que este grupo 
contará com a parceria do professor de música e artes cênicas da escola, teremos como 
objetivos específicos a construção de um musical como produto do estudo coletivo da 
história do samba. Com este resultado, será possível realizar apresentações em 
diversos locais e, com isso, fomentar a autonomia deste grupo ao fim da presente 
pesquisa. Por fim, contarei, a partir da parceria entre a UERJ e o Museu do Samba, com 
o espaço, instrumentos e vasta bibliografia que este museu contem, para realizar esta 
pesquisa. 

Palavras-chave: Samba. Territorialização. Comunidade. Juventude. 
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1.3  JUVENTUDE E RACISMO: POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO DA 
PSICOLOGIA 

Luciana Henriques (UFRJ) 

 

Resumo 
Baseado no âmbito cultural e político do Brasil, o estudo em pauta se mostra ainda 
presente na cultura brasileira. A psicologia, que tem como objeto de estudos o ser 
humano e suas vicissitudes, deve imergir numa mais profunda compreensão sobre o 
tema, e deve observar a significação do racismo e suas várias faces, dentro e fora da 
favela. O tema se torna importante na medida em que vemos este preconceito racial 
ainda forte e, mesmo com diversos debates, a psicologia ainda se mostra distante e 
neutra sobre as questões raciais; e quando não se mostra neutra, ainda se mostra frágil 
e sem muito espaço para debate. Os jovens de favela são sujeitos que facilmente 
vivenciam muitas formas de violência, sejam elas legitimadas ou não, em seu território. 
E fora dele, há uma segregação ainda vívida, o que também os faz vivenciar a 
marginalização que a desigualdade social traz. Com isso, podem surgir preconceitos de 
inúmeras maneiras, incluindo o preconceito racial. Saber o que esses jovens têm a dizer, 
o que compreendem e não compreendem sobre o racismo, pode nos trazer 
possibilidades de atuação e intervenção perante à problemática. Este trabalho visa 
refletir sobre a questão do racismo vivido pelos jovens da favela e sua compreensão 
sobre tal prática. É essencial para a psicologia, discutir o tema e compreende-lo. Em se 
tratando da disciplina Psicologia Política, tem-se em mãos uma temática rica e complexa 
para ser apreciada. É preciso estar atento à delicadeza do que aqui é mencionado. O 
racismo está diretamente ligado à história do país e a cultura brasileira, bem como à 
questões políticas. É importante fazer uma reflexão não só do lugar do psicólogo nesta 
discussão, mas também sobre as questões que perpassam, obviamente, pela 
subjetividade dos sujeitos envolvidos direta e indiretamente com tal preconceito. Quanto 
aos jovens de favela, é essencial dar voz a aqueles sujeitos que vivenciam o racismo 
no cotidiano, ouvir seus discursos e com eles, pensar em possíveis saídas para a 
minimização ou eliminação do preconceito racial. O objetivo geral é debater sobre a 
significação do racismo pelos jovens da favela da Mangueira, bem como debater o lugar 
da psicologia junto à esta temática e quais possíveis intervenções acerca do preconceito 
racial. Como metodologia foi utilizado a cartografia social, tendo sido desdobrada em 
grupos operativos. Os procedimentos utilizados foram diário de campo, observações e 
entrevistas com os jovens, buscando a discussão sobre o tema deste trabalho, e a partir 
da análise dos dados colhidos no dado grupo, pensar nas formas de intervenção 
possíveis da psicologia. 

Palavras-chave: Juventude. Racismo. Psicologia Política. Território. 
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2.  COLONIALIDADE, QUESTÃO INDÍGENA E DESENTENDIMENTO: 
DESAFIOS À PSICOLOGIA POLÍTICA BRASILEIRA 

Felipe Augusto Leques Tonial (UFSC), Iclícia Viana (UFSC) e Murilo Cavagnoli 
(UNOCHAPECO) 

 

Resumo 
A psicologia, e em especial aquela que se propõe política, tem enfrentado na atualidade 
desafios a partir de problematizações levantadas pelos estudos decoloniais na América 
Latina. Estes desafios voltam-nos à necessidade de buscar bases para a configuração 
saberes e intervenções que não correspondam, fissurem, às relações de dominação 
historicamente presentes na realidade dos povos latino-americanos, impetrada pela 
colonialidade neste contexto. A colonialidade é entendida como um emaranhado de 
relações de poder que, geradas no processo colonial, opera a partir da naturalização de 
hierarquias (territoriais, culturais, de gênero, raciais, epistêmicas). Estas naturalizações 
garantem a exploração de uns seres humanos sobre outros ao longo do tempo e tem 
como efeito principal a obliteração e a subalternização dos conhecimentos e modos de 
vida daquela parcela da população ou povo que está em situação de subalternidade e 
dominação. Os Povos Indígenas encarnam talvez, um destes grupos que lutam 
diariamente para serem vistos como cidadãos, ou ainda como seres humanos. Diante 
da necessidade de ensino superior, a presença de indígenas neste cenário têm 
aumentado significativamente nos últimos anos, especialmente através das Políticas de 
Ação Afirmativa. Entretanto, têm vivenciado neste espaço de formação eurocentrada a 
predominância de uma ciência colonizada que desvaloriza seus modos de vida e 
epistemologias. Perguntamos: Como a psicologia tem conseguido dialogar com esses 
povos subalternizados, com seus modos de vida e epistemologias? Este diálogo tem 
acontecido? Quais ensinamentos esta pode tirar de seus modos de vida e 
conhecimentos? Propomos, então, um espaço de reflexão que discuta diferentes 
perspectivas e contribuições quando pensamos em resistir à colonialidade e seus 
efeitos. Buscando abordar as questões que tangenciam estas relações, propomos uma 
mesa composta por três falas complementárias que dão o teor da mesma. Na primeira, 
será problematizada a ideia de colonialidade, focando nas principais bases críticas 
desse pensamento e nas saídas à lógica eurocentrada de intervenção e produção de 
conhecimento. A segunda, visa discutir a presença de indígenas no ensino superior, 
especificamente de jovens Laklãnõ Xokleng em cursos de graduação da UFSC, seus 
desafios cotidianos e a relação com a mobilização política. E, por fim, baseando sua 
reflexão predominantemente em Jacques Rancière, a terceira fala discute 
conceitualizações que nos obrigam a repensar nosso fazer político. Propomos situar o 
pensamento de Rancière no diálogo com as teorias decoloniais e com a possível 
produção política de lugares inéditos aos povos indígenas no contexto universitário. 
Rancière entende a produção do político como movimento sempre ligado a um processo 
de subjetivação, que promova a apresentação de novos recortes na ocupação dos 
tempos e espaços coletivos, pela visibilização de discursos e práticas capazes de fazer 
ver e ouvir sujeitos inéditos, diferentes das identidades consensualmente atribuídas. 
Com estas reflexões, não buscamos chegar a conclusões, mas apresentar possíveis 
caminhos de problematização que embase nossas práticas e reflexões quando junto a 
movimento sociais ou políticas públicas. Ressalta-se que importa, mais do que 
solucionar problemas, fornecer ou contribuir com elementos para a reflexão da 
psicologia política no contexto da América Latina, seja na atuação em políticas públicas, 
seja junto a movimento sociais. 

Palavras–Chave: Colonialidade. Jovens indígenas. Política. Desententimento. 
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2.1  PROBLEMATIZAÇÕES QUANTO A COLONIALIDADE, SEUS EFEITOS E 
POSSÍVEIS RESISTÊNCIAS 

Felipe Augusto Leques Tonial (UFSC) 

Resumo 
Nos últimos anos, cada vez mais, temos visto na psicologia problematizações que 
versam sobre os efeitos do colonialismo na sociedade brasileira e latino-americana, seja 
a partir de estudos que apontam a uma subjetivação colonizada, seja por intervenções 
em contextos que sofrem com os efeitos da colonialidade. Partimos de uma 
diferenciação entre colonialismo e colonialidade, sendo a segunda considerada um 
efeito do primeiro. O colonialismo pode ser entendido com um investimento político-
militar de um povo (colonizador) sobre outro povo (colonizado) para garantir a 
exploração do trabalho e das riquezas das colônias em benefício dos colonizadores. Já 
a colonialidade é entendida como um fenômeno histórico complexo que se estende para 
além do colonialismo, referindo-se a relações de poder que operam a partir da 
naturalização de hierarquias territoriais, raciais, culturais, de gênero e epistêmicas, 
possibilitando a propagação das relações de dominação/exploração ao longo do tempo. 
Esta naturalização mantem e garante a exploração de uns seres humanos sobre outros, 
subalternizando e obliterando os conhecimentos, experiências e formas de vida 
daqueles/as que são explorados/as e dominados/as. Essa matriz colonial, como 
assevera Mignolo, é um tipo de controle que está baseado na visibilidade, ou na 
percepção, que é privilegiada pelas epistemologias modernas/eurocentradas. Esta 
estética colonial nos impossibilita ver, sentir e pensar o que não tenha esta percepção 
como ponto de referência. Nesse escopo, discutir a colonialidade e seus possíveis 
enfrentamentos e resistências torna-se imperativo, como uma medida para enfraquecer 
as relações de subalternização, dominação e obliteração no presente. A presente 
proposta de reflexão, então, visa problematizar a colonialidade, apresentando algumas 
críticas contundentes e duas contribuições quando pensamos em resistir ou enfrentar a 
colonialidade, a saber, a proposta da interculturalidade, de Catherine Walsh, e o 
paradigma outro e pensamento fronteiriço, como proposto por Walter Mignolo. Como 
inspiração metodológica, temos a proposta arqueológica de Michel Foucault, buscando 
apresentar alguns enunciados que compõem as perspectivas de resistências dos 
autores citados acima. O paradigma outro, expressão que para Mignolo deve aglutinar 
diferentes saberes fronteiriços, não tem um lugar de origem ou autor/a de referência, é 
uma diversidade de proposições que tem como conector a experiência daqueles/as que 
tem vivido ou aprendido no corpo a impossibilidade de pensar, de ter razão, de pensar 
o futuro. O conceito de interculturalidade, como proposto por Walsh, visa construir outro 
imaginário social que permita criar e pensar condições para outra organização social e 
política. Walsh tem pensado o projeto da interculturalidade a partir de experiências e 
propostas indígenas, buscando evidenciar um questionamento à colonialidade e tendo 
como meta a descolonização, ou seja, projetos vinculados à necessidade de transformar 
as relações, estruturas e instituições dominantes. É uma iniciativa para estabelecer 
lugares epistêmicos que coloquem outros conhecimentos e cosmovisões em diálogo 
crítico com os saberes modernos/eurocentrados; como exemplos temos a Universidade 
Intercultural e a etnoeducação. Busca-se a partir dessas estratégias contribuir com 
elementos e reflexões que problematizem a (des)colonização da psicologia que primem 
pelo reconhecimento da diversidade de conhecimentos e formas de vida presentes no 
contexto latino-americano, questão fundamental, da perspectiva do autor, para uma 
psicologia política. 

Palavras-Chave: Colonialidade. Resistência. Interculturalidade. Pensamento 
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2.2  DESENTENDIMENTO E O POLÍTICO: PROPOSTAS PARA PENSAR A 
RESISTÊNCIA À COLONIALIDADE. 

Murilo Cavagnoli (UNOCHAPECO) 

Resumo 
 As questões apresentadas a partir do pensamento decolonial e da experiência da 
juventude indígena universitária nos faz problematizar a produção de contextos, 
discursos e práticas que aprisionam grupos e sujeitos a identidades reificadas, que 
impedem a reinvenção da vida imobilizando possíveis movimentos de resistência e 
criação. Como ciência comprometida em intervir sobre os modos de subjetivação, com 
compromisso ético e político, a psicologia deve investir na construção de cenários que 
entendam o político não como atividade produtora de acordos consensuais em uma 
realidade naturalizada. O político, propomos, pode-se pensar como operador de 
desentendimentos e dissensos, que permitam a reconfiguração do sensível, construindo 
espaços polêmicos de negociação sobre quem são e o que fazem aqueles que 
compartilham um campo comum, fazendo ver suas posições desigualadas. Partindo de 
tais premissas, encontramos em Rancière uma significativa contribuição as nossas 
reflexões. Rancière retira a política de uma disposição essencialista, convertendo-a em 
acontecimento ubíquo, “raro”, que  pode  ou  não  emergir,  dependendo  das  
configurações  do  campo  social e das ações que levam a rupturas na ordem dos 
sentidos. Partindo do conceito de “partilha do sensível”, propõe formas de compreensão 
da política em interface com o estético. Segundo sua análise, existe uma aesthesis na 
base da partilha (ou divisão desigual) de lugares, funções, hierarquias, reconhecimento 
de capacidades e organizações dos regimes de ordenação numa sociedade. Uma 
ordem consensual de partilha do sensível é aquela pela qual, em certa organização 
social situada historicamente, se faz possível verificar e nomear aquilo que existe como 
prática ou modo de ser reconhecida e compreendida consensualmente por todos. A 
atividade política é aquela qualificada por Rancière como ação promotora de rupturas e 
perturbações nos modos consensuais de partilha do sensível. Sendo assim, dependeria 
inexoravelmente da reorganização de um plano estético comum, operada pela produção 
de performances, discursos e práticas. O sujeito político, então, não é aquele 
identificado a sua posição já determinada, mas sim aquele que difere e capacidades de 
enunciação antes não reconhecidas em um campo consensual dado, implicando assim 
em sua própria expressão como inédita e na reconfiguração do campo comum. A 
subjetivação política, conceito que caracteriza este movimento, estaria mais ligada, 
desta forma, a uma “desidentificação”, ao afastar-se do ethos que supostamente 
ocupariam de modo natural, e que deveria os exprimir. É a expressão de um litígio em 
torno de uma configuração consensual da partilha. A associação entre política e 
desidentificação permite pensar a condição de grupos como os de estudantes indígenas 
no contexto universitário, a partir das potencialidades que estes têm para construir um 
lugar próprio, produtor de modos de pensar e agir que ganhem sentido no encontro com 
a alteridade, ressignificando as posições para si e para o outro. As experiências de tal 
grupo, portanto, podem forjar um pensamento descolonizado, próprio, que ganhe 
visibilidade no contexto universitário, tencionando lugares identitários, demarcações 
epistêmicas consensuais da academia e forjando, no jogo entre desidentificação e 
subjetivação, novas possibilidades políticas de partilha do comum. 
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2.3  JOVENS INDÍGENAS E O CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: NOVOS 
TERRITÓRIOS DE RESISTÊNCIA 

Iclícia Viana (UFSC) 

Resumo 
A presença de indígenas no contexto universitário tem sido crescente nos últimos anos. 
Segundo levantamento do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (INEP), em 2015 
eram 20.030 indígenas em Instituições de Ensino Superior (IES), sendo 
aproximadamente 7.000 em universidades públicas. Com as Políticas de Ação 
Afirmativa e a Lei de Cotas(Lei Nº 12.711/2012), a inserção de indígenas em cursos de 
graduação tornou-se uma política em resposta a luta antiga dos movimentos sociais e 
também, é claro, em resposta a acordos e pressões internacionais. Identificou-se duas 
principais demandas que influenciaram na busca por formação universitária entre 
indígenas: primeiramente, diante da imposição de escolas dentro das Terras Indígenas, 
surge a necessidade de formação de professores para atuarem num viés educacional 
intercultural, bilíngue e diferenciado. Mais tarde, com a intensa mobilização política e 
indigenista no país, eles e elas passam a adentrar cada vez mais espaços políticos de 
disputa, bem como assumir cargos e lideranças em organizações governamentais e não 
governamentais. Assim, a formação em nível superior se torna um instrumento de luta, 
que capacita para compreensão dos saberes que orientam as ações do Estado, 
especialmente diante do desafio resistência territorial legitimada pela Constituição de 
1988. Neste sentido, as universidades têm se tornado também territórios de resistência, 
ocupadas por vidas invisibilizadas e que agora experienciam um espaço historicamente 
branco, eurocêntrico, elitista e colonialista, o que exige (re)pensar a própria estrutura 
acadêmica. Há quem diga que os indígenas estão se instrumentalizando para novas 
formas de lutar, substituindo arcos e flechas, bordunas ou enxadas e machados, por 
canetas, computadores e diplomas. Outros afirmam que a educação superior pode 
representar a superação da tutela historicamente imposta aos Povos Indígenas no país. 
Mas o que eles e elas têm a dizer sobre esta relação? Não seria esta uma nova face da 
colonialidade de poder e de saber? Entre os 305 Povos indígenas que compõem o 
território chamado Brasil (IBGE, 2010) este trabalho aborda especificamente o contexto 
do Povo Laklãnõ Xokleng que vive na Terra Indígena Laklãnõ, localizada no centro do 
estado de Santa Catarina e que tem se feito presente (além de outros povos) na 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Verifica-se que estas presenças estão 
em geral, aliadas a uma crescente mobilização política e que envolve uma maioria jovem 
- mesmo que seja necessário problematizar a categoria universalizante de juventude já 
que cada povo produz diferentes explicações sobre as possíveis fases da vida que 
podem diferir da divisão etária inventada no projeto moderno. Esta pesquisa analisa 
dialogicamente os sentidos que jovens Laklãnõ Xokleng produzem sobre suas 
experiências enquanto universitários, a partir da convivência com eles e elas no contexto 
de cursos de graduação, reuniões, grupos de estudo, militâncias, encontros e rodas de 
conversa sobre o tema da experiência universitária. Verifica-se a importância para a 
psicologia política brasileira em deixar-se afetar pela problemática indígena no país e 
de ser provocada a descobrir formas outras de pensabilidade tendo em vista seu 
compromisso ético e político junto a um contexto de povos colonizados. 

Palavras-chave: Jovens indígenas. Universidade. Mobilização política. 
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3.  EM NOME DA SEGURANÇA: QUAIS JUVENTUDES, QUAIS 
TERRITÓRIOS? 

Flavia de Abreu Lisboa (DEGASE), Thiago Colmenero Cunha (UFRJ) e Roberta 
Brasilino Barbosa (UFRJ) 

Resumo 
Esta mesa tem como proposta estabelecer-se como disparadora de um debate acerca 
das relações entre juventude, segurança e territorialidade na cidade do Rio de Janeiro, 
pegando como analisadores três pesquisas que perpassam tal temática. A primeira 
delas envolvendo adolescentes do sistema socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro; 
a segunda discutindo a questão da segurança nas escolas públicas do estado e a última 
com análises acerca das políticas brasileiras sobre drogas e seus impactos sobre a 
população. Torna-se relevante iniciar com um posicionamento acerca da noção de 
juventude, etapa da vida muitas vezes definida por meio de características universais e 
homogêneas. E dentre tais características, comumente encontramos a rebeldia, a 
agressividade, a impulsividade, o que normalmente vem associado a um viés de 
periculosidade, risco social e de transgressão de normas, o que justifica serem os jovens 
alvo de controle social. Em contraponto, seguimos na discussão de alguns autores, 
como Cecília Coimbra e Mario Pires Simão, que afirmam a diversidade e a 
heterogeneidade na experiência do ser jovem, propondo a noção de juventude ou 
juventudeS ao invés de associar a adolescência enquanto biocronologia, o que vai de 
encontro com o acoplamento de características que legitimam tal periculosidade ao 
jovem. Por complemento, nessa diversidade, aponta-se ainda uma hierarquização nos 
modos de experimentar a juventude no Brasil, fato que implica que a juventude negra, 
pobre, moradora de determinados territórios torne-se alvo prioritário do controle, por 
estarem mais associadas à periculosidade em potencial. Nessa linha de “segregação”, 
a juventude de origem popular se aproximaria do que Agamben em seu texto sobre 
Homo Sacer aponta enquanto “vida nua” ou vida matável, passível de exclusão: para 
fora dos limites do contrato social e da humanidade. Historicamente verifica-se uma 
grande quantidade de políticas para a juventude sob a ótica de prevenção e controle da 
violência. E em nome dessa prevenção e controle dessa juventude, ameaçadora da 
ordem e que se apresenta como um risco social, legitimam-se formas de intervenção 
por vezes violentas. Seja no encarceramento, quando a grande maioria dos jovens que 
encontram-se em cumprimento de medida socioeducativa são jovens, negros, oriundos 
de territórios populares; ou quando as intervenções nas escolas onde essa juventude 
se encontra muitas vezes vem acompanhada da intervenção armada e policial; ou ainda, 
quando a política sobre drogas vem acompanhada de ameaça a segurança, em que um 
tipo de usuário torna-se mais ameaçador do que outro. Dessa forma, contemplando 
diferentes dispositivos de análise e uma complexidade atravessada por diversos 
elementos envolvendo o cotidiano do Rio de Janeiro, abre-se uma discussão acerca 
dessas relações em que uma juventude, de determinados territórios, vem sendo alvo de 
políticas e intervenções em nome da segurança.  
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3.1  ADOLESCENTES DO DEGASE E O CONFLITO COM A LEI: DE QUE LEI 
ESTAMOS FALANDO? 

Flávia de Abreu Lisboa (DEGASE) 

 

Resumo 
Esta apresentação surge enquanto análise de uma imensidão de inquietações, que 
emergem da trajetória profissional enquanto psicóloga do Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas (DEGASE), órgão de execução de medidas socioeducativa do Estado 
Rio de Janeiro. Inserida ali desde 2013, tendo estado dois anos no Centro de 
Capacitação Profissional (CECAP) e atualmente lotada na unidade de porta de entrada 
do sistema, o CENSE GCA, tive a oportunidade de vivenciar encontros com 
adolescentes em cumprimento de medida que fizeram ver e falar elementos que 
compõem suas relações: consigo, com o outro e com o mundo. Essa apresentação 
configura-se como discussão acerca de um conjunto de leis que regem essas relações: 
regras estabelecidas, formas de imposição e submissão, cobranças ou punições às 
possíveis transgressões. São leis não escritas, que se diferem das leis jurídicas ou do 
sistema socioeducativo, que delineiam formas próprias de relações de poder: o respeito 
por questões de facções criminosas; o respeito a família, principalmente nos aspectos 
sexuais; hierarquia entre os atos infracionais, sendo alguns atos não toleráveis; na 
relação com o funcionário ou equipe técnica; leis que uma vez não respeitadas criam 
formas de exclusão do jovem do círculo social dos adolescentes. Uma instituição própria 
dos “adolescentes do DEGASE”, instituição aqui diferindo-se da noção de 
estabelecimento, mas entendendo que a própria regra institucional se estabelece a partir 
de ações, discursos e práticas inseridas dentro e fora dos muros, discussão que 
perpassa a Análise Institucional com autores como Baremblitt, Regina Benevides, 
Eduardo Passos. Vale ressaltar que os “adolescentes do DEGASE”, seus modos de 
existência, e suas regras (institucionais) são atravessados pela lógica de transgressão 
a muitas normas, estando os mesmos colados às características presentes na figura do 
jovem perigoso (padrão suspeito) e, por conseguinte, privados de ir e vir mesmo antes 
do cumprimento da medida. Transgridem sim às leis jurídicas e as vezes às normas que 
se estabelecem no próprio sistema socioeducativo e aos funcionamentos de cada 
unidade. No entanto, a criminalização de tais adolescentes perpassa a existência de 
outras normas subjetivas, que incidem sobre os modos de vida no cotidiano da cidade 
(do Rio de Janeiro), e que produzindo hierarquizações de padrões subjetivos 
hegemônicos, os adolescentes negros, pobres, moradores de territórios popular tornam-
se marginais, Esses “adolescentes do DEGASE” são categorizadas por teóricos, pelas 
instâncias jurídicas e pela sociedade como “em conflito com a lei”. E em meio a essa 
categoria, os mesmos adolescentes estabelecem outras leis e formas de submissão. 
Por um lado, a criação dessas leis próprias marca mais uma forma de violência as quais 
ele mesmo estão submetidos e se submetem. Mas se delineiam como estratégia de 
sobrevivência, resistência, em meio a tantas violências sofridas pelas diversas 
instituições. E que “os adolescentes do DEGASE”, enquanto corpos, regras e modos de 
existência, sustentam um potente analisador das instituições sociais. a questão é se 
esse adolescente é o centro do problema, por não saber se submeter a uma lei, ou se 
a maneira como essa lei tem chegado até esse adolescente é que precisa ser 
repensada.  
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3.2 PARA NÃO DIZER QUE NÃO FALAMOS DAS DROGAS 

Roberta Brasilino Barbosa (UFRJ) 

 

Resumo 
O tratamento social no Brasil dispensado às questões envolvendo psicoativos tem como 
marca principal a atribuição a essas substâncias da etiqueta de problemas-em-si. Em 
relação às drogas – como são denominados tais psicoativos enquadrados como 
causadores por si só de graves problemas, inclusive sociais – defende-se uma 
necessária manutenção de distanciamento total e irrestrito de contato, sob pena de se 
tornar automaticamente sua próxima vítima. Hegemonicamente, por conseguinte, 
emergem os pilares das políticas públicas brasileiras nesse campo: o proibicionismo e 
a guerra às drogas. É também porque se acredita que alguns psicoativos são capazes 
de gerar problemas-em-si que são construídos mecanismos legais de proibição e 
práticas bélicas para alcance de tal fim. Da mesma forma, tais medidas prestam-se a 
manter essa lógica, uma vez que ratificam a associação drogas-morte/miséria/violência 
ao promoverem, por sua conta, aquilo que visam combater. O objetivo desta discussão 
consiste em provocar um estranhamento acerca de uma verdade que está pautada na 
proibição e no combate às drogas. Busca-se aqui mostrar como esse não precisa ser o 
único norte a orientar as intervenções nesse campo, principalmente quando se intenta 
estar sob a regência do respeito aos direitos humanos. Uma controvérsia 
contemporânea ilustra a interseção entre incriminação e criminalização e o 
agenciamento de ambos os processos – distintos conceitualmente em função da 
natureza da norma que institui a transgressão – à noção de culpabilidade: a atual 
legislação sobre o tema em voga no país (Lei 11.343/2006) manteve a criminalização 
do usuário com a finalidade de prevenir o uso indevido, atentar e reinserir socialmente 
usuários e dependentes de drogas. A distinção entre usuário e traficante é considerada 
extremamente frágil, gerando ampla margem de discricionariedade à autoridade policial 
responsável pela abordagem, fato que resulta na constatação de que a grande maioria 
dos casos que envolvem porte de psicoativos ilícitos deriva de prisão em flagrante, sem 
a devida tramitação de processo legal, fato que eleva (a já elevada) estatística que 
aponta que cerca de 30% das pessoas presas no Brasil são consideradas presos 
provisórios. Tais dados incriminatórios são atravessados a processos de criminalização 
que apontam a existência de um perfil nítido de pessoas selecionadas nesses casos: 
jovens, pobres, negros e pardos, moradores de periferias e favelas da cidade e, em 
regra, primários. A maior parte das pessoas detidas por envolvimento com psicoativos 
encontrava-se só na hora do flagrante; são ínfimos os casos em que a pessoa portava 
arma; na grande maioria deles portava pequena quantidade de substância proibida; em 
regra, a única testemunha do caso é o policial (ou policiais) que efetivou a prisão, cuja 
palavra é supervalorizada pelo Judiciário por possuir fé pública. Desde a promulgação 
da Lei 11.343/2006, o comércio e o consumo de psicoativos e o número de pessoas 
presas por tráfico seguem cada vez mais ascendentes. Buscar-se-á a partir dessa 
discussão demonstrar outros caminhos possíveis para condução da realidade cultural 
do uso humano de psicoativos.  Caminhos mais comprometidos com a garantia de 
direitos.  
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3.3  “APESAR DA VIGILÂNCIA E DA LIMPEZA, OS ALUNOS CONTINUAM 
DEIXANDO SUAS MARCAS”: COMO LIDAMOS COM OS CONFLITOS ENTRE OS 

MUROS DA ESCOLA? 

Thiago Colmenero Cunha (UFRJ) 

 

Resumo 
O presente trabalho é resultado de pesquisa de mestrado intitulada “Paz Armada na 
Escola” sobre o programa que torna possível o policiamento ostensivo executado pela 
Polícia Militar nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. Tem-se como objetivo fazer uma 
cartografia dos desdobramentos dessa política pública, seguindo (e traçando) linhas que 
em um processo sócio-histórico promovem o ordenamento e o controle do espaço 
escolar. Por meio de discursos heterogêneos que atravessam aqueles que hoje 
vivenciam esse cenário – através de entrevistas, mapas, notícias, informações, 
estatísticas, formulários expostos transversalmente ao longo de todos os capítulos para 
fazer ver e falar o que está sendo discutido – percebe-se uma atualização da 
criminalização da pobreza, onde a figura do criminoso comum agora se materializa 
também no estudante de ensino médio da rede pública estadual de ensino do Rio de 
Janeiro – homem, adolescente, negro, de áreas populares, morador de favela. 
Tensiona-se o campo da segurança pública em interface com a educação, trazendo 
múltiplas vozes que compõem uma construção diferente da “solução” apresentada 
frente aos problemas de conflitos no cotidiano escolar. Ao optar pelo habitar da 
cotidianidade das relações do contexto escolar e em seu entorno social, é importante 
fazer emergir as esperanças, os preconceitos, os dramas e sonhos dos professores, 
estudantes, pais, coordenadores pedagógicos, policiais e diretores, não sendo tratados 
como números ou objetos, mas como sujeitos cuja voz, os gestos e as linhas nos guiam 
por entre os tensos labirintos do cotidiano escolar. Construir possibilidades de mediação 
de relações mais dialógicas e menos truculentas, baseadas mais no dissenso do que 
na disputa ou do que no convencimento. Pensar em uma educação emancipadora: 
menos truculenta, embrutecedora e alienada. Tendo a função de não instruir a 
população e sim anunciar que podem tudo o que pode qualquer homem, sem distinção 
de classe, cor ou gênero. Despertar a consciência do que pode uma inteligência quando 
se considera como igual a qualquer outra. A partir de uma postura curiosa e aberta, 
provocar para que se assumam enquanto sujeitos sócio-histórico-culturais do ato de 
conhecer e transformar a sua realidade. Levantar discussões para que aos poucos a 
educação seja desalienada desses processos de terceirização das relações, de 
judicialização. Produzir intensidade, diferença, vida, não apaziguamento. 
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4.  TERRITÓRIOS DE RESISTÊNCIA NA ESCOLA 

Patricia Rocha Lustosa (UESPI), Nara Maria Forte Diogo Rocha (UFC) e Luciana 
Martins Quixadá (UEC) 

 

Resumo 
Nesta mesa serão apresentados resultados de pesquisas de doutorados e projeto de 
pós-doutorado tratando de saberes e poderes na pesquisa intervenção na escola. As 
autoras referem-se aos jovens e crianças em instituições escolares. Há que se fomentar 
a figura de um sujeito político, instituído e instituinte na malha dos saberes. Primeiro, 
traremos bases teórico-epistemológicas em pesquisa e intervenção envolvendo alunos 
de graduação com educação em direitos humanos nos espaços escolares, através das 
pistas de Guattari e Rolniksobre os perigos de desterritorializar: Medo de perdermos 
rumos e direção; A Clareza quando assumimos que conhecemos as categorias. O Poder 
ao incitar formas jurídicas que se naturalizam; O Desgosto como risco das linhas de 
fuga deixarem de se conectar uma com as outras, convertendo-se em pura destruição. 
Assim como Rolnik e Guattari, Foucault fala de uma história do presente como choque 
entre a história (o que somos) e a atualidade (o Outro ou o devir)através da paresia. Os 
quatro perigos supracitados serão considerados nesta etapa do estudo para 
problematizar os territórios de resistências que figuram os dispositivos da educação em 
direitos humanos. O segundo estudo discute o reposicionamento do paradigma da 
igualdade na escola frente às discussões de gênero e étnico-raciais, entendendo as 
implicações que isto apresenta na interface psicologia/educação. A psicologia do 
desenvolvimento e a psicologia escolar/educacional, ao embeberem-se das teorias 
feministas e da discussão étnico-raciais revisitam suas clássicas ferramentas teórico-
metodológicas problematizando as relações desiguais no ambiente escolar. Isto tem 
como consequência o suporte à luta da população negra, mulheres, lésbicas, gays e 
pessoas trans pelo direito à educação, que não pode acontecer sob o manto da 
igualdade pressuposta e do discurso relativizador. A reafirmação da educação como ato 
político implicam posicionamentos claros no enfrentamento de todas as formas de 
discriminação e violência na escola. Na mesma trilha, o terceiro estudo pauta-se na 
compreensão de que investigar a realidade educacional é uma prática política e de 
enfretamento de preconceitos e opressões. Foi dada ênfase às representações 
atribuídas pelas crianças. O empoderamento da criança frente a situações de opressão, 
favorece a emergência de uma juventude mais criativa e capaz de resistir e superar 
situações de violência, aprendizes capazes e competentes de participarem ativamente 
da realidade social e da construção e apropriação de um saber. Com aporte em 
Vygotsky e Bakhtin, respeitando os distanciamentos entre suas obras, afirma-se que é 
através das trocas discursivas entre sujeitos sociais e elementos linguísticos culturais 
que estes estruturam suas funções intelectuais superiores e se constituem 
subjetivamente. A pesquisa longitudinal e qualitativa fez uso da técnica do desenho para 
se obter as concepções das crianças em três momentos diferentes – início, meio e fim 
do ano letivo. A categorização do que estava “dito” nos desenhos e os trechos 
discursivos dessas interações apontaram para um novo problema: as tensões 
existentes entre as subjetividades da professora e das crianças. As interações sociais 
são indispensáveis para processos de subjetivação, que são paradoxalmente 
normalizadores e subversivas. Empoderar-se de seu processo de aprendizagem, 
autorizadas ou não, é agir como locutores e interlocutores nesse processo.  
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4.1  PESQUISA E INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA POLÍTICA E EM 
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

Patricia Rocha Lustosa (UESPI) 

 

Resumo 
Esta pesquisa traça uma cartografia da educação em direitos humanos e faz inferências 
sobre os afectos de grupos assistidos nos territórios de estágio e nas experimentações 
coletivas e singulares dos corpos-linguagens, de alunos do último ano do ensino 
fundamental, bem como dos graduandos de psicologia no corpo a corpo com os 
estudantes. O uso da pesquisa cartográfica visa acompanhar agenciamentos dos 
dispositivos que podem cristalizar os modos de pesquisar e intervir, parando suas linhas 
de fuga, efeitos de territorialização e de desterritorialização. O objetivo desta modalidade 
de produção (e não coleta) e análise dos dados é o de identificar as formas de 
resistências, a educação instituída em diferentes práticas e os processos de criação que 
operam nos sujeitos e se articulam como potência revolucionária de vida. A cartografia 
é um método proposto por Rolnik e Guattari (1995) para o estudo da subjetividade e de 
seu processo de produção. A Cartografia não cria universos totalitários e fixos na 
pesquisa.  O pesquisador passa a ser um observador sensível com a tarefa de dar vazão 
aos afetos que pedem passagem, desde que esteja mergulhado nas intensidades de 
seu tempo e atento às linguagens que encontra, devorando as que lhe parecerem 
possíveis, para compor as cartografias que se fizerem necessárias. Nesta primeira fase 
de investigação, elegemos os quatro perigos de desterritorializar para levantar 
problemas para o método da cartografia: O perigo primeiro é o Medo de perdermos 
rumos e direção, posto a tendência de nos apoiar nas estruturas codificadas da 
pesquisa. As ressonâncias e as sobre codificações são estatutos desejados por nós. O 
medo nos faz endurecer, reterritorializar facilmente em qualquer coisa que faça sentido 
ou que já foi feito antes. Procuramos nos manter em uma segmentaridade molar e 
binária, pois ela atua produzindo um efeito sedativo na criatividade; A Clareza 
efetivamente concerne o molecular ou singular, pois é sutil e preenche a compreensão 
que cada um tem sobre os fenômenos, isto é, assumimos que conhecemos as 
categorias, por vezes envoltas de preconceitos e ancorados nas explicações dadas 
como verdadeiras. Percebemos o molar como molecular. Corre-se o risco de se 
reproduzir em miniatura as afecções da segmentaridade dura. O terceiro perigo - o 
Poder - aparece tanto nas linhas relativamente flexíveis, quanto nas linhas duras, sendo 
justamente a impotência que rege o poder. O homem passa pelas duas linhas, mas 
sempre tentando sobre codificar aquela que opera desterritorializações, pois, aplicando 
seus códigos, aquilo que se passa vai estar sob seu suposto controle. O Desgosto – o 
quarto perigo – concerne as próprias linhas de fuga. Acontece quando as linhas de fuga 
deixam de conectar-se com outras e acabam por se transformar em pura destruição. 
Assim como Rolnik e Guattari, Foucault entende que para operar uma história do 
presente precisamos considerar o choque entre a história (o que somos) e a atualidade 
(o Outro ou devir) através do dizer verdadeiro ou párresia, último ensino de Foucault. 
Os quatro perigos supracitados serão considerados nesta etapa do estudo para 
problematizar os territórios de resistências nos dispositivos da educação em direitos 
humanos. 
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4.2  A REAFIRMAÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO ATO POLÍTICO E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS PARA A PSICOLOGIA NA ESCOLA A PARTIR DOS DEBATES 

DE GÊNERO E ÉTNICO-RACIAIS. 

Nara Maria Forte Diogo Rocha (UFC) 

 

Resumo 
Este trabalho objetiva discutir a partir das contribuições do debate étnico-racial e de 
gênero em Psicologia na escola, as tensões entre a manutenção e os deslocamentos 
do paradigma da igualdade na educação. A (re)afirmação freiriana da educação como 
ato político reaviva-se frente às demandas atuais torna-se urgente no contexto em que 
observamos o avanço de projetos legislativos que visam uma pseudo-neutralidade do 
campo escolar, ao pautarem uma despolitização da escola ou o silenciamento das 
discussões sobre o gênero. O mesmo não se verifica quanto à necessidade de impedir 
o avanço do debate étnico-racial, denunciando o estado de incipiência crônica da 
afirmação da negritude em seu cotidiano e atestando nada mais que a saúde dos 
privilégios assegurados pela hegemonia branca e cristã. A transmissão dos valores 
culturais, tarefa primeira da educação, quando fundamentada em compreensões 
monoculturais e heteronormativas, apenas atualiza as relações de dominação 
machistas e racistas. Um dos modos eficientes pelos quais se traduz a manutenção da 
hierarquização dos seres humanos dentro das escolas é a “igualdade pressuposta”. A 
igualdade como um paradigma é um discurso que isenta a escola na tomada de posição 
frente às discriminações reproduzidas em seu interior, abrindo a porta da frente para 
projeto não menos políticos/ideológicos de cunho normatizador. Os deslocamentos 
deste paradigma, que são identificados a partir de tese doutoral e estudos posteriores, 
dizem respeito às alianças com perspectivas desenvolvimentistas e com o discurso 
relativizador. O desenvolvimentismo tem a ver com as noções de imaturidade certas 
crianças e jovens, às quais é concedida uma moratória para a reprodução da 
discriminação.  Essencializar a compreensão das diferenças entre os seres humanos, 
relativizando-as, tem possibilitado à escola a manutenção de hierarquizações já 
naturalizadas culturalmente, amortecendo sua potência de enfrentamento da violência 
da qual tanto se queixa. A psicologia do desenvolvimento e a psicologia 
escolar/educacional, ao embeberem-se das teorias feministas e da discussão étnico-
raciais revisitam suas clássicas ferramentas teórico-metodológicas, desconstruindo 
aquilo que tinham de normatização e refazendo-se criticamente a partir de fundamentos 
problematizadores das relações desiguais no ambiente escolar. Isto tem como 
consequência o suporte à luta da população negra, mulheres, lésbicas, gays e pessoas 
trans pelo direito à educação, que não pode acontecer sob o manto da igualdade 
pressuposta e do discurso relativizador. A reafirmação da educação como ato político 
também a partir da psicologia, implica que para este campo de saber um 
posicionamento claro no enfrentamento de todas as formas de discriminação e violência 
na escola.  
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4.3  TENSÕES EM SALA DE AULA: RESISTÊNCIA, APRENDIZAGEM E 
SUBJETIVAÇÃO DA CRIANÇA 

Luciana Martins Quixadá (UEC) 

 

Resumo 
Esse trabalho se refere a uma parte dos resultados de uma pesquisa de tese, que teve 
como objetivo central investigar a construção da concepção da criança sobre a 
linguagem escrita, considerando a dinâmica dos discursos intersubjetivos das atividades 
de leitura e de escrita em sala de aula. O problema norteador era como as interações 
discursivas nesse espaço afetavam qualitativamente essa construção. A relevância 
desse estudo pauta-se na compreensão de que investigar a realidade educacional é 
uma prática política, pois a produção de conhecimento transforma o que está posto, 
superando preconceitos e opressões. Além do que, faz-se necessário refletir sobre uma 
educação articulada aos sentidos, às representações atribuídas pelas crianças, 
aprendizes capazes e competentes de participarem ativamente da realidade social e da 
construção e apropriação de um saber, como, por exemplo, a linguagem escrita. Essa 
investigação teve como aporte teórico fundamental obras de Vygotsky e Bakhtin, para 
os quais, respeitando os distanciamentos entre suas obras, o pensamento é estruturado 
pela linguagem, pois através das trocas discursivas entre sujeitos sociais e elementos 
linguísticos culturais é que os sujeitos estruturam suas funções intelectuais superiores 
e se constituem subjetivamente. Os sujeitos dessa pesquisa foram sete crianças 
escolhidas em duas turmas de 1˚ ano do Ensino Fundamental em uma escola pública 
de Fortaleza-CE e suas professoras. Na metodologia, longitudinal e qualitativa, utilizou-
se como instrumentos a técnica do desenho para se obter as concepções das crianças 
em três momentos diferentes – início, meio e fim do ano letivo –, os diários de campo e 
gravações de áudio e vídeo das interações discursivas em sala de aula coletadas em 
observações semanais. As análises foram desenvolvidas articulando a categorização 
do que estava “dito” nos desenhos e os trechos discursivos dessas interações. As 
observações, entretanto, apontaram para um novo problema: as tensões existentes 
entre as subjetividades da professora e das crianças possuíam um papel central na 
construção da concepção da criança sobre o objeto da aprendizagem bem como no 
modo como ela participava das atividades propostas. Um exemplo era que, quase 
sempre, as conversas entre as crianças aconteciam como algo proibido. A participação 
de uma criança na atividade da outra se dava muitas vezes de modo “ilegal”, pois na 
execução da maioria das atividades pedagógicas, não lhes era autorizado conversarem 
entre si. A subjetividade, entretanto, se constitui também como subversão, quando a 
resistência se exprime como algo fundamental. As interações sociais são indispensáveis 
para o processo de subjetivação e, ante uma premente necessidade, as crianças 
encontravam formas subversivas ou não de interagirem em sala de aula. As próprias 
crianças, “ilegalmente”, criavam acordos e administravam conflitos no objetivo de 
concluir boa parte das atividades. Elas, portanto, empoderavam-se do seu processo de 
aprendizagem, ainda que não lhes fosse permitido e eram capazes, autorizadas ou não, 
de agir como locutoras e interlocutoras nesse processo de modo criativo. É nisso que 
residia a luta dessas crianças. Elas se esforçavam para aprender ainda que isso 
significasse subverter a ordem estabelecida e correr riscos de punição. Poderiam ser 
elas mais autorizadas e empoderadas? 
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5. JOVENS COMO SUJEITOS POLÍTICOS, EXPERIÊNCIA, SUBJETIVAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO EM TRÊS DIFERENTES CONTEXTOS: UNIVERSIDADE, 

CAMPO E CIDADE 

Beatriz Corsino Perez (UFF), Conceição F. Seixas Silva (UERJ) e Rafael Prosdocimi 
Bacelar (Una/MG) 

Resumo 
A ação e a participação política de jovens, muitas vezes, são acompanhadas pelo 
conflito geracional e desqualificadas na esfera pública. Os adultos desmerecem suas 
demandas, seus discursos, suas formas de ação, além de negar os próprios jovens 
como “sujeitos políticos” e interlocutores válidos. Nesses casos, a ação dos jovens é 
considerada como expressão de uma “natural rebeldia” daqueles que supostamente não 
sabem o que querem – os “sem experiência” (Ruiz, 2011). A juventude, marcada pelos 
signos da transitoriedade, da efervescência sensorial e da inconsequência de seus atos, 
não é vista como sendo capaz de contribuir com princípios ético-políticos e com formas 
de sociabilidade que pudessem orientar a ação na esfera pública. As diferenças 
geracionais se transformam, assim, em alteridades políticas. Dos jovens – que têm sido 
objeto do discurso político do outro (o adulto) – é retirada a possibilidade de representar 
a si mesmo nas instituições do mundo público ou de ter fala própria (Castro, 2011). A 
exclusão das gerações mais novas obscurece o fato de que os jovens já são partícipes 
das relações que definem nossas comunidades, pela simples razão de estarem no 
mundo. Nesta mesa, buscamos, a partir de três contextos diferentes de pesquisa, 
discutir a noção de juventude atrelada à ideia de subjetivação política. Por esta 
entendemos o conjunto de ações, discursos e mobilizações que, ao ser desencadeado 
no processo público, dá lugar a formas singulares de sentir e existir, individual e 
coletivamente (Castro; Silva, 2013). O ator político se faz ao “fazer política”, e esta não 
decorre de uma ação racional deliberada, mas do experimentar e produzir a si mesmo, 
em concerto com outros, nas ações de discussão e negociação públicas. O primeiro 
trabalho que compõe a mesa – “Caminhos e espaços para se criar e se instituir: o 
engajamento de estudantes universitários no contemporâneo e o sentido da ação 
coletiva em torno da educação”, de autoria de Conceição F. Seixas Silva – discute a 
ação coletiva de estudantes universitários e suas formas de organização na 
universidade e na sociedade contemporânea, e examina como esses atores entram na 
cena pública atualmente e os valores que anunciam. O segundo trabalho – “Memórias, 
narrativas e ações dos jovens frente às remoções e intervenções urbanas”, de autoria 
de Beatriz Corsino Pérez – aborda como os jovens, moradores de diferentes favelas do 
Rio de Janeiro, lidam com a imposição de um modelo de urbanização e usam a memória 
para tentar compreender, questionar e agir sobre o lugar onde vivem. O terceiro – 
“Experiência e narrativa de jovens no cenário de conflitos socioambientais”, de autoria 
de Rafael Prosdocimi Bacelar – discute como jovens que vivem em municípios no 
interior de Minas Gerais, nas imediações de Conceição do Mato Dentro, sentiram e se 
posicionaram com a instalação de um grande projeto de mineração. A partir das noções 
de experiência e narrativa, discute-se como na esfera pública local os jovens apesar de 
serem objeto de preocupação, dificilmente são escutados sobre o que vivem e aquilo 
que querem.  
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5.1  CAMINHOS E ESPAÇOS PARA SE CRIAR E SE INSTITUIR: O 
ENGAJAMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO CONTEMPORÂNEO E 

O SENTIDO DA AÇÃO COLETIVA EM TORNO DA EDUCAÇÃO 

Conceição Firmina Seixas Silva (UERJ) 

 

Resumo 
Este trabalho discute a ação coletiva de estudantes universitários e suas formas de 
organização na universidade e na sociedade contemporânea, e examina como esses 
atores entram na cena pública atualmente e os valores que anunciam. A discussão é 
encaminhada a partir de uma revisão da literatura acerca do tema do engajamento 
estudantil, da participação política dos jovens na contemporaneidade e do cenário 
educacional em nosso país. Além disso, contou-se com a análise dos resultados de uma 
investigação empírica, que compreendeu entrevistas semiestruturadas com cerca de 
150 estudantes das principais universidades do estado do Rio de Janeiro engajados em 
diversas frentes de participação política. A categoria de estudante ora se retira das 
análises sociais como uma identidade de participação política forte (Mische, 1997), ora 
ressurge com o engajamento de jovens de diversos países, incluindo o Brasil, que 
denunciam o contexto atual de degradação e sucateamento da educação. As lutas dos 
estudantes vêm ganhando visibilidade, ao denunciar a precarização dos sistemas de 
ensino, com as tentativas recentes de transmissão da educação pública para a iniciativa 
privada, e projetos de lei que ameaçam a laicidade e ferem o princípio democrático da 
educação. Dentro dessa pesquisa, alguns questionamentos ganham destaque: O que é 
ser estudante hoje? Como (e se) a identidade de estudante e a sociabilidade estudantil 
constituem elementos relevantes para engajamento político dos jovens atualmente? 
Qual sentido os estudantes conferem a essa identidade? Quais caminhos se abrem, a 
partir dessa identidade, e quais entraves se interpõem para a sua participação? Quais 
fios e desafios são traçados nessa construção identitária? Que sentido os jovens dão 
ao legado educacional que recebem dos adultos? A partir da abordagem teórica e 
empírica, deparamos com uma diversidade de experiências, demandas, formas de ação 
e organização coletiva entre os estudantes, o que nos leva a afirmar que as várias lutas 
estudantis não representam um tipo de militância homogêneo. Mas, para além da 
diversidade, percebemos que o questionamento acerca da representatividade, do 
aparelhamento partidário das entidades de representação discente e da hierarquização 
da organização coletiva é um aspecto crucial no engajamento político de muitos 
estudantes hoje. Na tentativa de inventar outros caminhos, espaços e formas de ação 
política, e afeitos à crítica da anti-institucionalidade, diversas manifestações estudantis 
se colocam distantes das práticas de engajamento político tal como exercidas pelo 
movimento estudantil convencional há muito tempo. Além disso, a demanda por 
melhores condições no campo da educação, contida nas reivindicações de muitos 
estudantes, acena para uma questão importante – a possibilidade de politizar a relação 
geracional (Castro, 2011). Os jovens reivindicam a dívida simbólica que os mais velhos 
têm na transmissão do legado cultural, posicionando-se como interlocutores políticos 
nas decisões daquilo que lhes dizem respeito. Assim, destacamos que, quando esses 
estudantes disputam, em seus engajamentos, caminhos e espaços em relação aos 
instituídos politicamente, vislumbram não apenas outros códigos para a ação política, 
mas também outras configurações subjetivas de sentir, pensar, viver, negociar. 

Palavras-chave: Estudante. Educação. Participação Política. 
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5.2  MEMÓRIAS, NARRATIVAS E AÇÕES DE JOVENS FRENTE ÀS 
REMOÇÕES E INTERVENÇÕES URBANAS 

Beatriz Corsino Pérez (UFF) 

 

Resumo 
Nos últimos anos o Rio de Janeiro vem recebendo diversos projetos nas áreas de 
segurança pública e urbanização, que buscam inserir a cidade de forma competitiva no 
mercado global. Muitos desses projetos têm se concentrado em áreas pobres da cidade, 
com propostas de “revitalização” para torná-las áreas turísticas, e afetando diretamente 
o modo de vida dos jovens. Neste trabalho, buscamos compreender a perspectiva deste 
grupo social sobre as intervenções urbanas nos lugares onde eles vivem, por considerar 
que o espaço não é algo exterior, mas constitutivo da subjetividade. Refletimos também 
sobre a função da memória na disputa por sentidos diante das transformações do 
espaço. Entendemos que as subjetividades produzem e são produzidas pela 
espacialidade e pelos elementos materiais que compõem a cidade. A materialidade tem 
a função de dar estabilidade e permanência ao mundo, que está em constante 
transformação (Arendt, 2004). Para os seus habitantes, a cidade possui um ‘valor de 
uso’ que reflete as lembranças e as histórias vividas ali que contrasta com o ‘valor de 
troca’ que regem os interesses econômicos pelo espaço urbano (Lefebvre, 2006). 
Participaram da pesquisa 26 meninos e meninas, com idades entre 14 e 24 anos, 
moradores do Horto, Rocinha, Providência e adjacências, Santa Marta e Complexo do 
Alemão. Foram realizadas como estratégias metodológicas observações-participantes, 
entrevistas, grupos de discussão e fotografias tiradas pelos jovens dos lugares que 
possuíam um valor afetivo para eles. Percebemos que as remoções de moradores de 
favelas e o processo de gentrificação, que promove a expulsão de pessoas de baixa 
renda de áreas que estão sendo revitalizadas, ganharam destaque nas políticas de 
urbanização em curso na cidade. Esse conjunto de obras também provocou mudanças 
em relação aos projetos de vida dos jovens e às oportunidades que eles têm hoje na 
favela. Tomamos como exemplo as controvérsias em relação à construção do teleférico 
em três favelas da cidade: Complexo do Alemão, Providência e Rocinha, como um 
emblema das transformações que as favelas passam, explicitando as relações de poder 
em jogo. Dentro desse contexto, a evocação dos jovens do “amor ao morro” e à memória 
serve como uma forma de se opor ao progresso e as mudanças provocadas pelo poder 
público no lugar onde vivem. As narrativas dos jovens abordam a apropriação do espaço 
da favela através das trocas, das brincadeiras e da amizade com vizinhos e familiares 
durante a infância. Eles também recordam as histórias de luta dos mais velhos para 
permanecerem e construírem os equipamentos, ruas e espaços da favela. Dessa forma, 
os jovens recorrem às memórias e ao passado para tentar compreender, questionar e 
agir sobre o presente na tentativa de legitimar sua permanência no local.  

Palavras-chave: Juventude. Memória. Urbanização. Favela. Política. 
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5.3  EXPERIÊNCIA E NARRATIVA DE JOVENS NO CENÁRIO DE CONFLITOS 
SOCIOAMBIENTAIS 

Rafael Prosdocimi Bacelar (Una/MG) 

 

Resumo 
Observamos na última década a instalação de grandes empreendimentos de extração 
mineral, produção agrícola e geração de energia no Brasil. Tais projetos objetivam, por 
meio da exploração mercantil da natureza, gerar um ciclo virtuoso na economia do país, 
com aumento de arrecadação e ampliação de postos de empregos no país. Entendemos 
que o modo pelo qual se explora um bem natural está articulado a um dado modo de 
sociedade, cultura e política, portanto, a instalação de um novo projeto econômico gera 
o deslocamento de relações entre sujeitos, comunidades e territórios. Se há um debate 
político a respeito dos modelos de desenvolvimento e das questões sociais e ambientais 
subjacentes a tais situações, poucos estudos analisam os processos de subjetivação 
implicados em tal questão. Este trabalho se baseia em uma pesquisa realizada na região 
nas imediações de Conceição do Mato Dentro que vive, desde 2009, um processo 
traumático de instalação de um grande projeto de mineração de ferro. Tomando como 
recursos metodológico a orientação etnográfica analisamos como se dá a subjetivação 
dos atores locais, tomando como referência os jovens da região. Os modos de 
subjetivação se constituem na articulação entre as mudanças objetivas e as formas de 
interpretação desses processos. As crianças e jovens comumente aparecem nas falas 
dos adultos da região de Conceição do Mato Dentro, tanto para representar a 
expectativa de um futuro melhor como para materializar os medos em relação aos 
acontecimentos decorrentes do novo empreendimento. O jovem como metáfora do 
futuro enlaça o tempo presente ao porvir, dando um caráter mais pessoal à dinâmica 
dos acontecimentos. No entanto, a persistência de tal noção acabar por inibir a fala e o 
discurso dos mais novos (Castro, 2001). Em nossa pesquisa focamos na forma como 
os jovens vivem o turbulento presente na região de CMD, interrogando os efeitos 
subjetivos provocados pela construção da mina em questão: como falam, observam, 
sentem e se posicionam em meio a tantas dificuldades e possibilidades. Os jovens da 
região observam as mudanças: com curiosidade veem o trânsito de camionetes e 
pessoas pelas estradas de chão; em casa escutam conversas sobre empregos e 
oportunidades; por amigos são informados de problemas com algumas famílias pela 
posse das terras; vez ou outra os professores falam sobre os problemas da mineração. 
Ora, e o que eles pensam desses fatores? Como se posicionam em relação aos 
acontecimentos? O que querem? A partir da pesquisa mostro que as narrativas dos 
jovens da região podem ser dividida em três categorias de análise: a sensação de 
invasão causada pela presença de trabalhadores na região; a degradação dos rios e da 
natureza; e a chegada de possibilidades de educação e trabalho.  

Palavras-chave: Juventude. Experiência. Desenvolvimento. Meio Ambiente. Política. 
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Resumo 
A participação infanto-juvenil na construção de políticas que visam o Direito Humano, 
principalmente no que se refere a políticas voltadas aos direitos da criança e do adolescente 
tem-se aos poucos se intensificado no estado do Rio Grande do Norte. Parte desse 
fortalecimento está ligado a formação sócio política de crianças e adolescentes, que ao longo 
do tempo se mostra como uma ferramenta capaz de transformar a vida dos mesmos. Não 
apenas criando espaços de inserção e de ganho de saberes, mas fazendo com que eles sejam 
verdadeiros autores de suas próprias histórias, sendo sujeitos ativos, participando de 
discussões que abordem temas a respeito de crianças e adolescentes e efetivando ações 
para os mesmos. Contribuindo para esse processo, o Centro de defesa da Criança e 
adolescente – CEDECA Casa Renascer, que tem como propósito institucional defender 
crianças e adolescentes na perspectiva de fortalecer a democracia superando as 
desigualdades e injustiças sociais, realizou através de um trabalho interdisciplinar com a 
pedagogia, psicologia e serviço social, a formação sócio política com adolescentes e jovens 
de 12 até 24 anos de idade. Os encontros foram executados com dois representantes de cada 
município ou regiões do estado de Rio Grande do Norte, e procedidos mensalmente. A 
Formação Sociopolítica objetiva a formação social e política de adolescentes e jovens na 
construção de uma cultura de participação política para a disseminação e defesa de direitos 
humanos. Tem como princípios, trabalhar a visão de mundo, formar um sujeito político, 
fortalecer a identidade do sujeito, respeitar às diferenças e educar para os direitos humanos. 
Os temas trabalhados são relacionados à defesa de direitos humanos. A metodologia é 
baseada em princípios da educação popular. Nos encontros são realizados debates, oficinas, 
roda de conversa, recursos lúdicos e construídas propostas e metodologias a serem 
desenvolvidas nas organizações ou comunidades nas quais os participantes estão inseridos. 
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo geral fazer relatos de experiência, 
compreendendo a subjetividade de adolescentes e jovens diante da formação sócio política. 
E como objetivos específicos apresentam-se os seguintes: analisar como as crianças e os 
adolescentes atribuem sentidos diante da participação desses espaços de formação; 
compreender de qual forma esses sujeitos lidam diante dos enfrentamentos diários e 
investigar suas atuações diante dos saberes adquirido. Como metodologia foram utilizados 
pesquisa qualitativa, Investigação-ação-participante e diários de campo. De modo geral, 
percebe-se a importância da existência de momentos como esses, no qual o infanto-juvenil 
começa a atuar como participante ativo de debates com temas relacionados a direitos 
humanos. Percebe-se uma sensibilização dos mesmos diante de questões sociais e 
econômicas, em que se tornam sujeitos transformadores da sua própria realidade e da 
realidade dos seus municípios, contribuindo também para uma rede de saberes, levando tudo 
o que foi aprendido para adolescentes e jovens das suas regiões. Observa-se também a 
necessidade do envolvimento de mais adolescentes em projetos como esses. 
 

Palavras-Chave: Formação Sócio-política, sujeito-ativo, infanto-juvenil, CEDECA. 
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 “CADA UM ESCOLHE PORQUE TEM UM MOTIVO, UMA RAZÃO, UMA 
CIRCUNSTÂNCIA”: A PRODUÇÃO DE SENTIDOS DE JOVENS EM CONFLITO 

COM A LEI SOBRE A CRIMINALIDADE 

Roberta Gracyelle de Lima Ferreira (UFPE) e Jaileila de Araújo Menezes (UFPE) 
 
 

Resumo 
Este trabalho faz parte das discussões realizadas na dissertação de mestrado da 
primeira autora sobre os sentidos produzidos por jovens em conflito com a lei acerca da 
criminalidade. Para tanto, buscou problematizar os aspectos que possibilitam/dificultam 
a sua desvinculação com a trajetória infracional e suas repercussões na elaboração de 
seus projetos de vida. Utilizamos como interlocutores as abordagens teórico-
metodológicas da biopolítica das populações (Foucault, 2005), da Criminologia Crítica 
(Baratta, 1999) e dos estudos subalternos (Spivak, 2010). Transitamos pela relação 
saber/poder/verdade para destacar os efeitos de saber e de poder na produção da 
condição de jovem infrator, atentas ao fato de que essas produções estão perpassadas 
por uma discursividade social hegemônica de criminalização da juventude pobre. 
Consideramos fundamental a escuta dos jovens, principalmente a elaboração de 
discursos que se distanciavam dos significados mais corriqueiros que tentam explicar o 
envolvimento deles com práticas infracionais. A técnica de coleta de informações foi 
uma entrevista semiestrutura, realizada com 5 jovens em cumprimento de medida 
socioeducativa privativa de liberdade no Centro de Atendimento Socioeducativo de 
Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco. A partir da Análise Crítica do Discurso, de 
inspiração foucaultiana, destacamos como resultado que os jovens adotam uma postura 
de superinvestimento em si como o único fator necessário para a desvinculação com a 
trajetória infracional. Essa postura nos leva a problematizar a dificuldade dos jovens se 
posicionarem como parte de uma dinâmica social que produz desigualdades e sobre as 
quais se deve intervir. O superinvestimento em recursos pessoais como força de 
vontade e a indicação de apoio de pessoas do seu ciclo familiar e comunitário figuraram 
como formas possíveis de desvinculação da trajetória infracional, o que também informa 
sobre uma ausência de relação com políticas garantidoras de direitos ao longo de sua 
biografia. A primeira relação com o campo de direitos se coloca para esses jovens no 
momento de cumprimento da medida, pois se não fosse pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente estariam vivenciando a medida em uma prisão. A ausência de uma cultura 
política participativa em suas vidas colabora para que esses jovens entrem na medida 
em condição de subalternos e assim se mantenham durante o cumprimento em atenção 
aos procedimentos disciplinares e corretivos pautados na tríade família, trabalho e 
estudo. A medida socioeducativa carece de atividades e espaços que possibilitem aos 
jovens a construção de leituras críticas acerca do contexto social, político e comunitário 
de modo que os favoreça a produzir um pensamento emancipatório, que contemple sua 
agentividade em um campo de possibilidades macro políticas. Assim, faz-se necessário, 
nos centros socioeducativos, a problematização dos seus termos (sócio, educativo) e 
incorporação de uma missão político-problematizadora das articulações entre individuo 
(jovens) e sociedade (Estado, políticas públicas, rede de convívio e apoio). Em tempos 
de redução da maioridade penal a própria instituição de cumprimento de medida precisa 
ser problematizada no tripé sócio/POLITICO/educativo. 
 
Palavras-chave: Juventude em conflito com a lei; Subalternidade; Medida 
socioeducativa; Cultura política participativa. 
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TEATRO DO OPRIMIDO: A comunicação de uma indignação compartilhada 

Saulo Magalhães (UERJ) e Regina Glória Nunes Andrade (UERJ) 
 

Resumo 
Este trabalho tem por objetivo principal, apresentar o caráter revolucionário da vida e da 
obra do teatrólogo e ativista político brasileiro Augusto Boal e sua criação coletiva no 
Teatro do Oprimido. Como objetivo específico procurou-se descrever em quais 
conceitos de Política e Arte o Teatro do Oprimido se compromete e está assentado, ou 
seja, onde se encontram e onde se separam. O recorte metodológico que utilizamos foi 
a revisão bibliográfica que consistiu no levantamento, seleção, fichamento e 
arquivamento de informações relacionadas a vida do dramaturgo e a temático do Teatro 
do Oprimido. Assim, pensar no Teatro do Oprimido na atualidade é considerar a maneira 
como a arte contemporânea, levando adiante o projeto moderno, segundo Bourraid 
(2009), tem procurado novos modelos perceptivos, experimentais, críticos e 
participativos. O teatro enquanto arte coletiva, pode se configurar como uma potência 
que estabelece uma relação entre as pessoas que o praticam e quem o assiste. Como 
uma dinâmica de emancipação, um fenômeno evidente aqui no Brasil e também em 
outras partes do mundo tem levado esta arte aos mais variados contextos e ampliado o 
seu acesso a diversos segmentos da população. Nesse sentido, o teatro proposto por 
Augusto Boal, pertence a uma categoria de arte popular comprometida com a relação 
direta com a vida e que pretende levar ao espaço de encenação a indagação de como 
resolver conflitos, tanto do cotidiano de seus artífices quanto da classe social ao qual 
pertencem, tornando-se necessária a apresentação de exemplos práticos que 
demonstrem tais possibilidades (BOAL, 1988; 2009). Augusto Boal na década de 60 
parece ter baseado seus estudos e suas buscas artísticas a partir da ideia de que o 
teatro se constitui enquanto acontecimento. Exilado em 1971 por imposição do regime 
de ditadura brasileiro, organizador e desenvolvedor de teorização e prática teatral 
pedagógica e, em 2009, condecorado com o título de Embaixador Mundial do Teatro, 
no ano de sua morte. O Teatro do Oprimido passará a ter aplicação nos campos diversos 
da luta social e política, sem nunca descentralizar o apoio central e decidido na luta dos 
oprimidos. Dentro da perspectiva de multiplicação nos diversos campos de aplicação, 
Boal desenvolve um conjunto de técnicas teatrais, que chamou Estética do Oprimido. 
Sua proposta se configurou como o uso das diversas possibilidades artísticas do corpo, 
objetivando desvincular dos músculos a constante alienação de atividades do cotidiano. 
Boal, enxerga a possibilidade dessa desmecanização através dos jogos, uma vez que 
reúne dois aspectos essenciais da vida: as regras (leis) e a liberdade criativa. “ (...) Sem 
regras não há jogo, sem liberdade não há vida” (BOAL, 1975). Logo, visando modelos 
que pudessem dialogar com mais afinco com tais propostas, e que estariam em acordo 
com a realidade onde fossem desenvolvidas, o dramaturgo elabora suas principais 
técnicas: Teatro-Jornal, Teatro-Invisível, Teatro-Imagem, Teatro-Legislativo, Arco-íris 
do desejo e Teatro-Fórum. Conclui-se que tais técnicas vão evidenciar a caracterização 
da binômio arte/sociedade como uma dimensão política da arte afirmando essa arte 
como um meio de comunicar uma indignação compartilhada. 

Palavras-chave: Teatro do Oprimido; Augusto Boal; Teatro Político; Opressão; Arte. 
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¿QUÉ SUJETOS JUVENILES PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN 
JUVENIL? 

Rossana Blanco Falero (Universidad de la República - Uruguay) 

 

Resumo 
Este estudio tiene por tema de investigación las políticas públicas de promoción de la 
participación juvenil del eje Participación, Ciudadanía y Cultura del Instituto Nacional de 
la Juventud del Uruguay (INJU) a partir de las definiciones del Plan Nacional de 
Juventudes (2011-2015). Su problema de investigación pone el foco en torno al sujeto 
de la política al que apunta el actual Plan de Juventudes y sobre el que están pensadas 
estas acciones. Para hacer viable esta problematización se optó por un diseño de tipo 
cualitativo basado en el análisis de contenidos que conjugó fuentes primarias 
(entrevistas en profundidad a los efectores de la política del componente estudiado) y 
fuentes secundarias (el documento Plan Nacional de Juventudes 2011-2015) Las 
dimensiones indagadas y analizadas fueron las concepciones de ciudadanía, las 
concepciones de participación juvenil, el posicionamiento del organismo como efector 
de política pública de participación juvenil y el sujeto juvenil de estas acciones. Los 
resultados obtenidos apuntan a que las políticas del organismo se basan en una 
concepción de ciudadanía activa en donde ejercer el derecho a la participación es 
fundamental, y habilitan a participar mayoritariamente a participar a los y las jóvenes 
que tienen la capacidad de proponer transformaciones en lo social a partir de una acción 
colectiva. Se destaca que el organismo concibe a un joven que “es activo, que desea 
participar, que le interesan las cuestiones públicas”. La realización de estas acciones 
presupone la existencia de distintas competencias, entre ellas la discursiva. En caso de 
no estar presentes estas competencias se hace necesaria la mediación de otras 
instituciones de lo juvenil ligadas a la protección o atención focalizada, que ofician de 
sostén cuando las acciones de participación implican mayores niveles de autonomía.El 
repertorio amplio y diverso de experiencias juveniles de participación, que van desde 
aquellas con altos grados de institucionalización a otras con interés de transformación 
en sus localidades inmediatas implica que el INJU tenga una multiplicidad de 
interlocutores con los que debe sentarse a dialogar. El estudio concluye en que los 
requerimientos en relación a las competencias necesarias para ello resultan habilitantes 
para algunos sujetos y ciertamente restrictivos para otros.  Asimismo se destaca la 
dificultad que existe entre las prácticas alejadas de ámbitos tradicionales tales como 
gremios y partidos para trascender el entorno inmediato de aplicación.  En este sentido, 
los responsables de áreas transversales y las personas adscriptas a programas 
específicos resaltan el riesgo de que tales acciones, ricas en contenidos y estrategias, 
puedan resultar en “novedosas” pero “intrascendentes”. Acciones encapsuladas en 
pequeños espacios que resultan “tranquilizadoras” en dos sentidos:  por un lado son 
experiencias que implican un cierto ejercicio de la participación juvenil y por otro resultan 
tranquilizadoras porque no comprometen cambios sustantivos en la distribución de los 
procesos de toma de decisiones.  
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VIOLÊNCIA, JUVENTUDE E MÍDIA: CAPTURAS E RESISTÊNCIAS EM 
TERRITÓRIOS DA CIDADE DE FORTALEZA 

Alexandre Heverton Maia Lima (UFC) e João Paulo Pereira Barros (UFC) 
 

Resumo 
Este trabalho apresenta aspectos concernentes às produções discursivas operantes no 
campo das narrativas midiáticas que pautam o fenômeno da violência urbana 
envolvendo juventudes na cidade de Fortaleza e alguns de seus desdobramentos no 
processo de subjetivação deste segmento da população. A discussão em questão 
compõe um eixo maior de análise empreendido pelo grupo de pesquisa-intervenção 
sobre “Violência, Exclusão Social e Subjetivação” (Vieses), vinculado ao departamento 
de psicologia da Universidade Federal do Ceará, que busca cartografar práticas 
institucionais e discursos atuantes em territórios periféricos da capital cearense, 
comumente tomados como violentos e seus moradores como perigosos. O campo atual 
de pesquisa se situa em um dos equipamentos do Centro Urbano de Cultura, Artes, 
Ciência e Esporte (Cuca), localizado no bairro “Barra do Ceará”, sendo a participação 
em algumas atividades desenvolvidas pelos profissionais neste espaço fonte criadora 
de cenas para análise e problematização dos atravessamentos que os conteúdos 
midiáticos desempenham sobre a ideia do que é ser jovem da/na periferia. Apontada 
em pesquisas recentes como a capital mais violenta do Brasil, Fortaleza vem 
paulatinamente se inscrevendo como território demarcado pelo medo e pela 
insegurança, em uma lógica (re)produzida não sem efeitos por diversos agentes que 
criam uma complexa e heterogênea trama de relações. É neste contexto que a mídia, 
em suas mais variadas configurações e destinações, através dos meios de comunicação 
de massa ou dos dispositivos de comunicação popular atuantes nas periferias, ocupa 
lugar privilegiado de criação e coletivização de narrativas múltiplas sobre a relação 
estabelecida entre violência urbana e juventude. É o caso, por exemplo, da penetrável 
grande mídia. Através dos crescentes programas policialescos, que já ocupam 
aproximadamente sete horas da programação televisiva local diária (INTERVOZES, 
2015), propagam-se discursos conservadores que reforçam a penalização por um 
Estado assistencial-punitivo e impetram estigmatizações a uma juventude com 
endereço e perfil definidos: pobre, negra e periférica, a mais clara personificação do 
risco social. Circulantes, estas narrativas também são apropriadas pelos moradores da 
periferia, que, por vezes, significam seus becos como espacialidades do medo e da 
insegurança, reiterando perspectivas criminalizantes e repressivas destinadas aos 
jovens, que figuram como "envolvidos” e têm naturalizado seu extermínio. Todavia, há 
espaço também para as narrativas em andamento no Cuca representadas por projetos 
como o “Memórias” e “Rádio Cuca”. No primeiro, que consiste na construção conjunta 
entre profissionais e jovens de um produto audiovisual sobre o pertencimento ao 
território que habitam, ou no segundo, caracterizado por produções radiofônicas sobre 
o contexto em que vivem e sobre as demandas que reconhecem, nota-se a tentativa de 
se estabelecer um contraponto ao discurso hegemônico dos grandes meios a partir da 
criação de outras narrativas pelos jovens, (des)territorializando-os dos lugares que 
tradicionalmente lhes atribuem. Deste modo, em um mesmo campo de experiência, 
coexistem múltiplas vozes: vozes ecos dos “cidadãos de bem” entoadas nos programas 
sanguinolentos, que insistem em capturar subjetividades virtualmente controláveis, 
misturam-se a vozes que tencionam criar outros modos de contarem as juventudes, 
através de práticas ético-estético-políticas que representam resistências aos processos 
de produção dos jovens e dos territórios periféricos como potencialmente perigosos. 

Palavras-chave: Violência. Juventude. Mídia. Subjetivação. Resistência. 
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE FLEXIBILIDADE E 
PRECARIZAÇÃO SÓCIO LABORAL: O PROLONGAMENTO DA JUVENTUDE NO 

CONTEXTO CONTEMPORANEO 

Raquel Nascimento Coelho (UFC) 

 
Resumo 
As transformações que vêm caracterizando o atual contexto sócio histórico têm provocado 
como uma de suas consequências a intensificação dos processos de flexibilização e 
precarização sócio laboral, transferindo mais instabilidade e insegurança a todas as esferas 
da vida social. Tal cenário gera sérios problemas para que os indivíduos encontrem meios 
para uma integração social plena. Os jovens são um dos alvos mais afetados pelas 
consequências desse contexto de crise econômica, principalmente, no que concerne ao 
aumento das dificuldades enfrentadas em seus processos de inserção laboral. A falta de 
experiência os deixa em uma situação desfavorável ao buscar um trabalho, o que se 
intensifica ainda mais com a grande competitividade do nosso contexto. Para suprir essa 
deficiência, muitos jovens optam por aumentar sua formação, resultando potencialmente no 
atraso de sua entrada no mercado laboral e na conquista de estabilidade financeira. Essa 
situação termina afetando a organização de outras esferas de suas vidas, já que tendem a 
permanecer mais tempo na casa dos pais, a adiar o casamento e a chegada dos filhos, 
prolongando sua condição juvenil. Esse trabalho busca discutir como se dá esse fenômeno 
do prolongamento da juventude através de uma investigação qualitativa transversal realizada 
com jovens brasileiros e espanhóis de 25 a 29 anos de ambos os sexos. Foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com 50 jovens, que foram gravadas, transcritas e submetidas a 
uma análise de conteúdo semântica (Bardin, 2000) com o auxílio do softwearatlas-ti®. Em 
termos gerais o prolongamento da juventude tende a se apresentar entre os jovens de ambos 
países como modelo de identificação, mas se manifesta de forma mais intensa entre os 
espanhóis e entre os brasileiros de melhor condição financeira, que podem se manter por 
mais tempo nas condições tipicamente juvenis. Os jovens atrasam seus processos de 
transição à vida adulta e, consequentemente, sua condição juvenil como uma forma de 
construir uma identidade positiva e coerente frente à contradição que marca a condição 
juvenil. Esse atraso se intensifica a medida que se insere numa sociedade de consumo e 
hedonista que tem a juventude como idade canônica e onde o ideal da eterna juventude e do 
espírito jovem é referencial de identificação para uma grande parte da população. Além disso, 
ele ganha um novo sentido ao se converter em um meio de construção de uma identidade 
positiva, já que se busca manter ao máximo as características dessa identidade juvenil tão 
positivamente valorizada nas sociedades ocidentais. Portanto, ao prolongar a juventude, os 
jovens estariam também potencialmente construindo uma estratégia para enfrentar a situação 
de flexibilidade e precarização que limita seus projetos de vida. 
 
Palavras-chave: Juventude, prolongamento, transição a vida adulta, flexibilização, 
precarização. 
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A CONSCIÊNCIA POLÍTICA COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO – UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
Daniele Alves Leite (UNILEÃO), Millena Raianny Xavier da Silva (UNILEÃO), Tadeu 

Lucas de Lavor Filho (UNILEÂO), Yan Ferreira de Alencar (UNILEÃO) e Lorrana 
Caliope Castelo Branco Morão (UNILEÃO) 

 

 

Resumo 
O cenário político atual está marcado pela busca por direitos, enfatizando a participação 
popular para uma efetivação. Com isso, vê-se a importância de discutir política nos 
diversos espaços sociais. Esta produção é um relato de experiência fruto de um projeto 
de intervenção realizado em uma escola, onde se foi trabalhado a temática “Política”, 
buscando apreender a visão e a posição dos jovens acerca deste assunto e instigando 
problematizações sobre o cotidiano, e assim construir um espaço para reflexão sobre o 
papel de cada um enquanto ser político. Política é entendida por Foucault (2001) apud 
Candiotto (2010) como o governo de si e dos outros, sendo esta aliada à ética numa 
perspectiva que a valoriza num processo de conscientização. Segundo Moreira, Rosário 
e Santos (2011) a juventude é uma fase de potências e riscos, os espaços onde esses 
jovens estão inseridos podem influenciar nessa posição. A escola é uma instituição que 
contribui para a formação cidadã à medida que instiga o ato de questionar a realidade 
vivida (CARNEIRO et al, 2012). Dessa forma, Funks (2012) acredita que ela pode 
impulsionar ou deprimir o contato dos jovens com a realidade política, sendo decisiva 
para esse processo. Segundo a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional a 
escola deve aliar o mundo do trabalho à prática social, estimulando uma práxis, no 
entanto, o que vemos é uma reprodução de conhecimentos e metodologias que 
desconsideram o contexto social e anulam a subjetividade dos educandos. Nesse viés 
a conscientização política ainda é um desafio. Articular um espaço de debate sobre 
política com estudantes. Propor a investigação sobre política e o dia-dia dos alunos; 
fomentar a necessidade de formação de novos conceitos de cidadania e ética; O método 
utilizado foi de caráter qualitativo por meio do grupo focal. Segundo Mckinlay; Yach 
(apud Iervolino E Pelicioni, p. 116, 2001) grupo focal se estrutura de ações diagnósticas 
com levantamentos de problemas, essa técnica representa uma nova abordagem na 
educação em saúde colocando o sujeito dentro de suas características culturais. Os 
sujeitos para intervenção foram alunos do 2º ano da Escola de Ensino Médio Dona 
Clotilde Saraiva Coelho localizada na cidade de Juazeiro do Norte. No momento inicial 
da pesquisa foram utilizados instrumentos de levantamento de dados, como entrevistas 
semiestruturadas, posteriormente foram promovidas rodas de conversa, 
problematizações sobre o cotidiano, produção de painéis e a análise desses. Por fim, 
foi realizada uma devolutiva acerca das atividades realizadas. O objetivo de articular um 
espaço de debates sobre política foi alcançado, percebemos que os jovens a via de 
forma muito distante da realidade, relacionando-a apenas a eleição e partidarismo. Com 
as discussões, os alunos reformularam suas visões e posicionamentos éticos diante das 
problemáticas, enxergando-os agora como parte desse processo em que deixaram claro 
através de suas verbalizações e na produção artística. 

Palavras-chave: Política; Conscientização; Problematização; Escola; Cotidiano. 
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PSICOLOGIA SOCIAL BRASILEIRA NA DÉCADA DE 1970: TERRITÓRIO DE 
RESISTÊNCIA? 

 
Gervásio de Araújo Marques da Silva (UFRJ) e Fernando Lacerda Júnior (UFG) 

 

Resumo 
Parte importante dos trabalhos de Psicologia Política no Brasil analisou as políticas da 
Psicologia brasileira. Buscando aprofundar a reflexão sobre as políticas da Psicologia 
durante o regime de ditadura civil-militar, este trabalho visa investigar a psicologia social 
(PS) brasileira enquanto território de resistência sócio-político contra a ditadura civil-
militar e tensões na ordem social. A PS no Brasil tem sua origem nas primeiras décadas 
do século XX, apropriando-se do que era feito na psicologia social estadunidense e 
europeia. Assim, o experimentalismo foi hegemônico nas primeiras manifestações da 
PS no Brasil. Entretanto, a PS no Brasil, a partir da década de 1970, enfrenta o que ficou 
conhecido como “crise de relevância”. Então, inicia-se na PS a crítica aos modelos 
hegemônicos, o compromisso com a transformação social e com os movimentos sociais, 
a defesa de um posicionamento político claro, a busca por desmascarar a ideologia 
dominante e por aproximação com as classes populares e os problemas da realidade 
social. Este conjunto de características constituiu o que se denomina como psicologia 
social crítica (PSC). O presente estudo assume a PSC enquanto território de resistência 
dentro da OS brasileira, especialmente importante em um contexto de luta contra a 
ditadura civil-militar. O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que 
investigou os estudos e práticas de resistência da psicologia social na década de 1970, 
especialmente os principais debates e práticas propostos pela PS e se a PS contribuiu 
para processos de insurgência/tensão/resistência contra a ordem social do regime 
militar. A investigação teve por metodologia a pesquisa documental. O estudo analisou 
textos publicados no periódico Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada (ABPA). 
Mediante a leitura do título de todos os artigos publicados entre 1970 e 1979, foram 
selecionados para análise onze textos que continham a palavra-chave “psicologia 
social” em seus títulos. A PS (re)produzida e publicada na ABPA não era território de 
resistência sócio-política, pelo contrário, era conformada com a ordem social. Nenhum 
artigo tinha discussões associadas à PSC. Oito artigos são caracterizados pela mera 
reprodução do modelo hegemônico de PS, isto é, pela adoção dos seguintes 
pressupostos: metodologia experimental, separação entre pesquisa básica e aplicada 
(com maior interesse na primeira), neutralidade, centralidade do indivíduo e a-
historicidade. Três artigos colocam a necessidade de pesquisa aplicada, mas sem 
apontar o compromisso com a transformação social. Nenhum artigo discute os 
problemas políticos e sociais da ditadura, havendo, por exemplo, um artigo afirmando 
que a PS deve contribuir com as “humaníssimas metas” de desenvolvimento do 
Governo; e outro artigo defende que a PS não deve se envolver com política, que a 
ciência é neutra. Estes textos analisados demonstram uma PS completamente 
abstraída da realidade e do compromisso com a transformação político-social da 
realidade brasileira. 

Palavras-chave: psicologia social, resistência, política, ditadura militar. 
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BATALHA DAS MINAS: O RAP COMO TERRITÓRIO DE LUTAS EM 
FLORIANÓPOLIS 

 Heloísa Petry (UFSC), Kátia Maheirie (UFSC) e Maria Juracy FilgueirasTonelli (UFSC) 
 
 

Resumo 
A exposição oral deste trabalho – que é parte da dissertação em andamento no âmbito 
da Psicologia Social –pretende problematizar a experiência de jovens mulheres na cena 
do rap na cidade de Florianópolis, mais especificamente suas participações nas 
batalhas de rap (duelos de rimas)que acontecem na cidade, de modo a identificar as 
tensões de gênero e os enfrentamentos na disputa pelo espaço por elas vivenciados. 
Além de o contexto da batalha do rap constituir-se como um território de sociabilidades 
juvenis e que provoca rupturas com a lógica do espaço urbano gentrificado, a 
participação destas jovens vem desafiar a hegemonia masculina comumente 
predominante no rap, compondo assim um cenário de resistências de diferentes ordens. 
Ainda que o trabalho esteja inconcluso, é possível constatar, de antemão, alguns 
enfrentamentos observados no campo, a saber: a segregação através da criação de 
ghettos como forma de criar espaços de proteção; as falas públicas de caráter 
reivindicatório das jovens mulheres durante a batalha, criando tensões frente às 
diferentes formas de inclusão; os improvisos e as rimas feitos pelas jovens mulheres 
rappers durante os duelos, de modo a expor e denunciar situações de machismo, 
sexismo e misoginia, não apenas dentro do movimento como também em suas 
experiências em outros contextos. Embora o rap, de maneira geral, seja notadamente 
reconhecido como uma linguagem de resistência por meio da denúncia às exclusões e 
desigualdades sociais e raciais vivenciadas no cotidiano das periferias, as 
desigualdades de gênero são fortemente reproduzidas e mantidas dentro do 
movimento. Cada vez mais as mulheres têm se inserido no movimento hip hop em seus 
mais diferentes gêneros artísticos, de modo a contribuírem efetivamente para sua 
construção político cultural – isto porque o papel destinado a elas dentro do movimento 
restringe-se, geralmente, a apreciadoras ou consumidoras da cultura ou ainda, como 
acompanhantes dos homens participantes. Dentro do rap, por exemplo, compor letras, 
fazer mixagem, beat box, rimar, falar no microfone, ocupar o centro da roda, duelar – 
são posições que contestam o lugar a elas comumente atribuído, ou ainda, como diria 
Rancière (1996), perturbam a estrutura policial que distribui os corpos em suas funções, 
papéis e lugares. Se, conforme defendido por Foucault (1987), necessariamente as 
relações de poder atravessam e inscrevem-se nos corpos, considera-se a neste trabalho 
a dimensão corporal como ponto de partida tanto no processo do exercício político, 
como no que concerne às possibilidades de questionar e resistir à dominação. Deste 
modo, sendo a dimensão corpórea indissociável ao investimento político e às ações de 
resistência, o corpo destas mulheres pode ser compreendido como campo de batalha e 
como instrumento de luta. De inspiração etnográfica, o trabalho apresenta relatos das 
jovens participantes que se dispuseram a participar das entrevistas, bem como a 
descrição de algumas cenas observadas pela pesquisadora no campo. A perspectiva 
teórica que orienta a análise baseia-se na interlocução entre autoras e autores de 
diferentes áreas do conhecimento que se situam na tradição filosófica da crítica à 
modernidade, na desconstrução do paradigma positivista e no diálogo com a 
historicidade das situações apresentadas.  
 
Palavras-chave: Jovens mulheres; rap; resistências; juventudes contemporâneas.  
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SIGNIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS NA CIDADE EM OFICINAS PARTICIPATIVAS COM UM 
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Allyne Matos Nogueira (UFPE), Karla Galvão Adrião (UFPE), Rafael Diehl (UFPE) 

 

Resumo 
Este trabalho teve como objetivo refletir sobre as significações atribuídas por jovens de 
periferia, aos espaços da cidade do Recife-PE, tendo em vista o direito e acesso a 
cidade. As relações de poder, e o debate sobre cidadania e tensões entre diferenças e 
desigualdades foram alguns dos conceitos que embasaram a perspectiva teórica do 
trabalho. Os significados emergiram através deum conjunto de oficinas, que, através de 
metodologias participativas, problematizavam o conhecimento sobre a própria 
comunidade e sobre a cidade do Recife. O projeto aportado na perspectiva da pesquisa- 
intervenção, foidesenvolvido por um coletivo de alunos/as e professores do curso de 
Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, o Grupo Muda. O 
grupofoicompostopor3jovens, de ambos os sexos, entre 14 e 16 anos, do bairro do 
Engenho do Meio, no entorno da Universidade. Durante as oficinas, foram trazidos 
pelos/as jovens os lugares que ocupavam e que tinham acesso, considerando que 
moravam no mesmo bairro. Em suas falas era recorrente a demanda por atividades que 
não fossem comuns e que os levassem a espaços diferentes do seu bairro, como cursos 
profissionalizantes, no centro da cidade. Também foi sinalizada uma necessidade de se 
buscar espaços públicos para realização de atividades individuais. Ao mesmo tempo, 
pôde-se perceber o controle familiar sobre quais lugares e horários essas/es jovens 
poderiam frequentar, havendo maior abertura e possibilidades para ojovem do gênero 
masculino que para as jovens mulheres, fato que demarca a tensão entre diferença de 
gênero, que leva a desigualdades de acesso à cidade. Com o desdobramento das 
oficinas e, através do uso de técnicas de teatro com encenações em bairros da cidade, 
surgiu a ideia para intervenção final na praça do Engenho do Meio. As/osjovens 
se propuseram fazer um mural de fotos e relatos de moradores de dois bairros do Recife, 
um nobre e outro periférico e contrastar as imagens e falas para exposição. Escolheram 
o bairro de Poço da Panela, no qualnunca haviam estado, mas que haviam ouvido falar 
que era como “um bairro de novela”. A ida a este bairro causou estranhamentos: a praça 
que estavasendo limpa e ruas desertas. As/os jovens tentaram abordar 
moradorescaminhando, estesmostravam-se indispostos, afastando-se com pressa. 
Tiraram fotos com as câmeras e não tiveram muitos relatos.Ao visitar o bairro 
periférico,Roda de Fogo, fomos em uma antiga invasão chamada “favelinha”, próximo 
ao Engenho do Meio e perceberam que as ruas eram mais movimentadas. Deixaram 
que as pessoas que moravam lá pegassem a câmera e fotografassem o que gostariam 
que fosse exposto, conversaram com crianças e idosos/as, havendo uma maior 
disponibilidade e acessibilidade às pessoas. Estes relatos apontam para as formas de 
desigualdades que se colocam a partir das dicotomias como pobreza/riqueza, acesso a 
conhecimento sobre os espaços urbanos/não acesso. Tais desigualdades evidenciam 
a necessidade de discussão com os jovens da comunidade, levando-os a refletirem e 
acessarem o direito à cidade e a cidade como direito. A participação aconteceu através 
de territórios de resistências, realizando-se reflexões e intervenções urbanas. 

Palavras-chave: participação, jovens, grupo, oficinas, cidade 
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JUVENTUDE, PROTAGONISMO E POBREZA: DISCUSSÕES SOBRE A 
PLURALIDADE DA CONDIÇÃO JUVENIL NO CENÁRIO SOCIAL E POLÍTICO 

CONTEMPORÂNEO. 

Alexsandra Maria Sousa Silva (FLF) e Verônica Morais Ximenes (UFC) 
 

 

Resumo 
Este trabalho trará discussões sobre Psicologia, Pobreza e Juventude, a partir de uma 
pesquisa de mestrado sobre o protagonismo juvenil com jovens pobres. Desde a década 
de 1980, o protagonismo juvenil emergente como um tema presente nas intervenções 
com juventude, em 2006, com a Política Nacional de Juventude (PNJ) tivemos o 
fortalecimento dessa categoria social, e o protagonismo é colocado como um paradigma 
nas políticas e intervenções com as juventudes contemporâneas. Isso se dá de tal 
modo, que existe passa a existir uma pressão social e política para que esses jovens 
possam e devam assumir seu protagonismo, saindo de uma condição de possibilidade, 
que permitiria o jovem escolher ser e como ser, e adentrando uma condição de “dever 
ser”. Então o protagonismo passa a ser hoje, condição para o enfrentamento a pobreza, 
por parte da juventude. Diante disso, cabe-nos aprofundar esse panorama e 
compreender de que modo isso está sendo posto e operacionalizado nas práxis com a 
juventude pobre e o que caberia, diante desse cenário, à Psicologia Social e Política. A 
pesquisa aqui apresentada objetivou analisar as implicações psicossociais do 
protagonismo para os jovens pobres. Teve como base uma metodologia qualitativa, 
desenvolvida junto dos jovens de um grupo de dança, participantes do Centro Urbano 
de Cultura, Ciência, Arte e Esporte (CUCA) Che Guevara, uma política pública para 
juventude, localizado na Barra do Ceará, na cidade de Fortaleza. O processo de 
construção de dados abrangeu o uso da observação-participante, a aplicação do 
Questionário Sócio-Econômico com 11 jovens, a realização de um grupo focal, com 7 
jovens e 2 entrevistas individuais com jovens que haviam participado dos momentos 
anteriores. Os dados foram analisados a partir da Análise de conteúdo, de Bardin, com 
auxílio do software de análise qualitativa Atlas TI 5.2. Ao final deste estudo percebeu-
se que as implicações psicossociais do protagonismo podem se dar através do 
fortalecimento pessoal e coletivo, do exercício da liderança participativa e 
reconhecimento social do jovem pobre. Percebeu-se ainda que o protagonismo se faz 
presente por um conjunto de elementos, que são de natureza política, educativa, social 
e psicológica e que assim sendo, pode ser problematizado e construído com a juventude 
de tal modo que pode funcionar como um dos caminhos de enfrentamento à pobreza 
multidimensional. O desafio que temos é criar espaços públicos favoráveis à pluralidade 
da condição juvenil, identificar e favorecer as potencialidades dessas juventudes e 
contribuir com a promoção do protagonismo, pautado numa práxis da libertação.  
 
Palavras-chave: Juventude. Pobreza. Políticas públicas. Protagonismo. Psicologia. 
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Lilith Feitosa Acioly (UFC), Júlia Alves Dias (UFC)  

 

 

Resumo 
Este trabalho busca discutir formas de resistência aos processos de criminalização e 
normalização da pobreza experimentadas por jovens na cidade de Fortaleza, a partir da 
participação política em espaços institucionais e comunitários da cidade. Para tanto, o 
relatamos processos agenciados no âmbito do Fórum de Jovens da Barra do Ceará, 
espaço que reúne coletivos de jovens, militantes de direitos humanos e profissionais 
que atuam com jovens.  O Fórum de Jovens é uma iniciativa da Diretoria de Promoção 
de Direitos Humanos (DPDH) do Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA 
Barra), uma das principais políticas públicas voltada para a juventude da cidade.  Nossa 
inserção nesse espaço se deu através do projeto de extensão ReTratos da Juventude, 
vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), que 
tem por objetivo criar intervenções micropolíticas em territórios da cidade de Fortaleza 
em torno da questão dos processos de subjetivação juvenis e dos direitos humanos de 
juventudes, numa perspectiva transdisciplinar e intersetorial, por meio de um conjunto 
de ações processuais. Nossa participação deu início em março deste ano, desde então 
acompanhamos semanalmente as reuniões e atividades do Fórum de Jovens e 
propusemos dois momentos para debate sobre as relações entre juventude e violência 
urbana. O primeiro composto por um cine debate com a exibição do filme “Onze”, 
documentário produzido por coletivos audiovisuais de Fortaleza sobre a chacina de 
ocorrida em novembro de 2015 em Messejana, bairro da periferia da cidade. Após a 
exibição do filme os jovens relataram identificações com as 11 vítimas da chacina, 
aproximações promovidas por questões de cor e semelhanças entre os bairros da Barra 
do Ceará e de Messejana. Já no segundo momento, em nossa intervenção no Fórum 
de Jovens propusemos uma oficina de fanzine que deu origem à publicação de título 
“Quando se trata de violência estamos no mesmo barco, somos todos envolvidos”. 
Neste fanzine, nos debruçamos sobre as afetações produzidas pela violência urbana, 
com destaque para aquela protagonizada por policiais, nas vivências dos participantes 
do fórum e adotamos uma postura crítica diante da precarização das políticas públicas 
voltadas para a juventude, com foco na própria instituição onde é realizado o Fórum de 
Jovens; o Cuca Barra. O desafio que nos interpela é o de produzir outras manifestações 
que contrastem com o discurso hegemônico da mídia policialesca, construindo outras 
narrativas que não as pautadas no risco e na vulnerabilidade já costumeiramente 
associados aqueles jovens. Outros dois momentos que evidenciam a forte articulação 
políticas destes jovens se dão no processo de construção da biblioteca comunitária do 
Morro de Santiago (teritório vizinho do Cuca Barra) e o movimento de apoio às escolas 
estaduais ocupadas durante a greve dos professores do estado do Ceará. Esses 
movimentos no Fórum de Jovens apontam para sua potência de fazer emergir o coletivo 
como experiência do comum, a partir das problematizações sobre juventude e direitos 
humanos nos territórios da cidade, transbordando fronteiras pré-estabelecidas  
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OS JOVENS E AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA: SENTIDOS, AFETOS E NOVOS 
POSSÍVEIS NA REDE DE ATENÇÃO À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA NO 

MUNICÍPIO DE SERRA (ES). 

Gilead Marchezi Tavares (UFES∕PPGPSI) e Ramon Pinto Valim (UFES)  
 
 
Resumo 
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tem como centralidade de seus trabalhos 
a intervenção nas famílias pobres, pois a mesma é entendida como vulnerável e/ou em 
situação de risco, necessitando dos serviços da assistência social. Partindo de tal 
realidade, realizamos uma pesquisa com o objetivo de acompanhar as práticas, relativas 
à população usuária do SUAS, presentes na OSCIP “Estação Conhecimento” (EC), 
localizada no município de Serra/ES, que desenvolve o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) referenciado pelo Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS). A investigação foi desenvolvida utilizando-se do referencial 
teórico-metodológico da pesquisa-intervenção que enseja acompanhar processos locais 
e situacionais, de modo a produzir conhecimento na ação transformadora das 
realidades. A partir da inserção na EC, foram realizados encontros com adolescentes 
na perspectiva de construção de um Jornal. Por meio dos encontros semanais com os 
adolescentes para a elaboração de matérias, entrevistas, fotos e notícias relacionadas 
à EC, o corpus de análise foi sendo construído com o registro em diário de campo de 
todos os acontecimentos vivenciados, as cenas cotidianas e a experiência 
compartilhada com os jovens. A adesão ao grupo do Jornal já apresentava analisadores 
das práticas presentes na EC relativas aos jovens. Muitos adolescentes queriam compor 
o grupo por estarem insatisfeitos com as oficinas propostas no serviço em função da 
rigidez com que assuntos eram tratados e o pouco espaço fornecido aos jovens para 
tomada de decisões que competiam aos seus interesses. O controle exercido sobre o 
tempo deles levava em consideração o que os profissionais acreditavam ser produtivo 
ou promissor para que os mesmos se tornem “sujeitos de bem”, saindo do “risco” e da 
“periculosidade”. A construção do jornal favoreceu um contato diferenciado com os 
jovens e seus modos de vida, apresentando-nos uma juventude diferente de quando a 
cristaliza no conceito “risco”. Inseridos em um estabelecimento que se revelou imbuído 
na disciplinarização das condutas, fomentando práticas de vigilância e controle, os 
jovens resistiam, construindo o jornal como espaço potencializador dos seus 
questionamentos. Com a feitura do Jornal, foi possível habitar outros territórios, 
ultrapassando os muros da OSCIP, lugares que compõem a comunidade e fazem 
interlocuções com a Rede de Assistência Social, como a Unidade de Saúde e o CRAS 
da região. Os desdobramentos desses encontros fortaleceram as relações entre a EC, 
os jovens e os demais serviços, produzindo parcerias e alianças potentes. Nas palavras 
construídas coletivamente junto aos jovens: “O jornal nos possibilitou passeios por 
diversos territórios, (indígenas, na comunidade, na própria OSCIP) onde nos divertimos, 
nos conhecemos, nos aproximamos, foi uma experiência incrível”. As análises do 
material de pesquisa apontaram o serviço da política de assistência social como 
dispositivo de governamentalidade de uma sociedade onde o controle está no ápice de 
seu exercício, configurando a infância como uma fase de riscos e, quando somada à 
pobreza, de periculosidade. No entanto, e paradoxalmente, os usuários também 
percebem o serviço como possibilidade de abertura a outros modos de convivência e 
de encontro, que sinalizamos como espaços públicos de construção do comum.  
 
Palavras-chave: Assistência Social; Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos; Risco social; Pesquisa-intervenção. 
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A DISSOLUÇÃO DO PODER MIDIÁTICO NA CONTEMPORÂNEIDADE 

Diego Solci Toloy (UNIFACS), Denilda Santana Santos Cerqueira (UNIFACS), Jessika 
Borges Lima Santos (UNIFACS), Nariely Caribé de Jesus Santana (UNIFACS), Vitória 

Virginia Sousa dos Santos(UNIFACS), Bianca Sena de Cerqueira (UNIFACS) e  
António Tarciso de Alencar (UNIFACS) 

 

Resumo 
Este trabalho se constitui em uma análise sobre as transformações verificadas nos 
meios de comunicação a partir da década de 90, tendo como marco a popularização e 
comercialização de serviços de conexão à internet. Adotamos como objeto para uma 
reflexão o fato de que este acontecimento possibilitou, em pouco tempo, que os canais 
de produção e disseminação de informações se multiplicassem ao infinito, pois a partir 
de então, é conferido a qualquer pessoa condições técnicas para estabelecer um canal 
de comunicação online, emitindo um discurso a todos os que desejarem servir de 
interlocutores. Compreendemos que tal acontecimento democratizou as possibilidades 
de comunicação em massa ao permitir a criação de páginas pessoais (e posteriormente 
redes sociais), fato que operou um rearranjo nas prerrogativas e privilégios para 
concessão de difusão de informação, conferido tradicionalmente a pequenos grupos 
que, da prensa de Gutemberg a televisão, foram acusados de veicularem conteúdos 
ideológicos vinculados aos interesses capitais. A partir desta leitura, a mídia 
reconhecida como oficial teria desempenhado um papel fundamental na publicização de 
subjetividades capitalísticas, sobretudo a partir do advento e popularização da televisão 
e a saturação discursiva de elementos ditos e vistos, o que deu ensejo para que Debord 
formulasse o conceito de “espetáculos” no final da década de 60. A leitura possibilitada 
pelas ideias deste autor situacionista concebe que em seu tempo (e ainda no nosso), 
os sujeitos passaram a tomar as imagens como representação do vivido na medida em 
que, inversamente, abdicavam da dura realidade da vida, se entregando passivamente 
ao consumo e acumulo de imagens carregadas de valores capitalistas como ideais de 
sucesso, felicidade, bem estar, beleza, normalidade, etc. Dessa forma, o 
estabelecimento da crítica à constituição de um poder midiático centralizador favoreceu 
a emergência de um campo discursivo que tomava a mídia como responsável por 
nortear os processos de constituição de territórios subjetivos ocupados coletivamente, 
alienando por fim seus espectadores. Entretanto, após o advento, comercialização e 
popularização do acesso à internet, esta reflexão não se adequa às novas concepções 
de mídia cuja democratização do acesso aos meios permitiu uma pulverização 
discursiva ou, como sugerimos no título deste trabalho, que uma microfísica do poder 
midiático se constituiu na contemporaneidade. Tomando o pensamento de Michel 
Foucault, principalmente os conceitos de campo discursivo e microfísica do poder, 
objetivamos analisar a ruptura que a multiplicação infinita de canais de comunicação e 
a liberdade conferida a um número cada vez mais expressivo de pessoas, causou no 
discurso hegemônico e unívoco das mídias tradicionais e historicamente vinculadas aos 
interesses do capital, levando em consideração, para tanto, a capacidade de agenciar 
interesses diversos, mobilizar coletivos, oferecer denúncias de fatos omitidos pelos 
canais hegemônicos, leituras alternativas de fatos produzidas por um jornalismo livre 
dos tradicionais editoriais, organizar protestos, produzir e disseminar conteúdos 
culturais, disparar singularidades em um vasto universo virtual.  
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PELAS TRAMAS DA REDE MÍDIA N.I.N.J.A.: REFLEXÕES SOBRE EXPERIÊNCIA 
COLETIVA E PRODUÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

Josiele Bené Lahorgue (UFSC) e Kátia Maheirie (UFSC) 
 

Resumo 
Este trabalho emerge de reflexões teórico-metodológicas realizadas no projeto de tese 
de doutorado da autora principal, que tem como objetivo compreender as relações entre 
experiência coletiva, produção de comunicação e ativismo digital a partir dos enunciados 
que constituem (a) e são constituídos (pela) Rede Mídia N.I.N.J.A.. Rede esta que, 
através da produção colaborativa independente se contrapõe aos conglomerados 
midiáticos na disputa por produção de narrativas, tensionando assim o sensível que é 
partilhado socialmente. Compreendemos por “sensível partilhado socialmente” aquilo 
que é visível, dizível e contável e que se institui a partir do que Rancière (2005) 
denomina de “partilha do sensível”. A produção em rede só é possível se pensada e 
executada por uma rede de movimentos e pessoas que objetivam construir de forma 
coletiva e colaborativa. A maioria dos midialivristas desta Rede vivem em Casas 
Coletivas, onde compartilham não só a experiência de produção de comunicação, mas, 
principalmente, a experiência de vida comunitária. A Rede é tecida pelas pessoas que 
fazem parte de diversos coletivos, que vivem ou não nas Casas Coletivas, experenciam 
o cotidiano de uma vida coletiva e dividem também as tarefas necessárias para a 
realização de um projeto do qual todos e todas estão envolvidos. Neste sentido, este 
trabalho tem como OBJETIVO: compreender a relação entre “experiência coletiva e 
produção de comunicação digital” a partir do olhar para às múltiplas vozes presentes na 
comunicação produzida pela Mídia N.I.N.J.A., buscando analisar os diversos 
enunciados que estão postos e a cadeia enunciativa que os constitui. Para tanto, 
utilizamos como MÉTODO, a imersão no campo de pesquisa, que permitiu que a 
pesquisadora estivesse junto com esta Rede de Midialivristas, em uma das Casas 
Coletivas e pudesse (com)viver com os mesmos a colaboração e a coletividade tanto 
na vida quanto na produção de comunicação. Sob uma perspectiva de análise dialógica 
compreendida a partir de Bakhtin (2010) como um processo no qual pesquisadora e os 
sujeitos com os quais se pesquisa criam tramas nas quais se fazem presentes diversas 
vozes que possibilitam à pesquisadora auscultar os sentidos diversos que ali estão 
postos, apresentaremos neste trabalho alguns dos resultados encontrados em nossa 
imersão no campo pesquisado. Portanto, foi possível compreendermos que, articulada 
à uma lógica de vida coletiva encontra-se a lógica de produção colaborativa de 
comunicação, o que faz com que a Rede Mídia N.I.N.J.A. constitua-se como uma rede 
híbrida, composta por diversas vozes que se encontram enlaçadas em espaços-tempos 
diferentes que, ao mesmo tempo em que constituem uma única grande rede, também 
pertencem a diversas outras redes, tão potentes quanto esta. Contrapondo-se aos 
conglomerados midiáticos, a Mídia N.I.N.J.A. produz comunicação desde uma outra 
lógica, desvinculando-se das hierarquias e trabalhando com a construção colaborativa. 

Palavras-chave: experiência coletiva, produção de comunicação digital, dialogia. 
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OFICINAS COM JOVENS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICO: formação ética, estética e política nas relações eu e outro 

Andréia Piana Titon (UFSC) e Andréia Vieira Zanella (UFSC) 
 

Resumo 
Este trabalho tem por objetivo apresentar o projeto de extensão Oficinas temáticas, 
mediadas por linguagens artísticas, com adolescentes da rede de ensino de Itajaí e do 
curso Integrado em Mecânica do IFSC/Itajaí, coordenado pela primeira autora em 
parceria com outros profissionais da instituição.  Surgiu a partir da escuta e diálogo com 
jovens que frequentam o curso técnico integrado ao ensino médio, a maioria 
encaminhada por professores para acompanhamento pelos profissionais da 
coordenadoria pedagógica por problemas de comportamento e/ou de escolarização. 
Diante da escuta destes jovens e de seus professores, constatamos a necessidade de 
criar espaços em que as singularidades deste público específico, jovens na faixa etária 
de 15 a 17 anos, possam ser acolhidas. O projeto, considerado como estratégia de 
pesquisa e intervenção, promove oficinas temáticas, mediadas por linguagens artísticas 
a fim de contribuir com a formação ética, estética e política dos jovens participantes. 
Com cerca de 10 encontros semanais de 2h cada, foram promovidas oficinas para dois 
grupos de até 20 alunos com dois eixos temáticos: 1) A construção do eu e o meu 
espaço no mundo; 2) A relação eu-outro e o nosso espaço no mundo. O primeiro eixo 
teve 17 jovens inscritos e o segundo teve 13. Essas temáticas foram trabalhadas com a 
mediação de diferentes linguagens: música, contos/crônicas, jogos dramáticos, 
fotografia, graffiti, produção de vídeos, etc. A proposta é a de constituição de contextos 
que potencializem diálogos sobre questões que são consideradas problemas pelos 
jovens e processos de criação de formas/sínteses das perspectivas produzidas 
coletivamente sobre os temas por meio de determinada linguagem artística. O projeto 
prevê ainda que os alunos apresentem essas formas/sínteses para alunos e professores 
do 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas parceiras do projeto. A escolha 
deste público externo visa o diálogo dos estudantes do IFSC/Itajaí com outros jovens, 
articulando diferentes saberes e culturas juvenis. Consideramos importante investir em 
contextos que invistam na formação ética, estética e política dos jovens através de 
processos de criação e resistência mediados por linguagens artísticas, pois, conforme 
Vigostki (1990), os processos de criação envolvem o sujeito como um todo, com seus 
conhecimentos, interesses, afetos, permitindo a este, ao mesmo tempo em que cria 
algo, transformar e ressignificar a si próprio. As oficinas foram registradas em filmagens, 
fotografia e diário de campo. As análises estão sendo realizadas a partir da perspectiva 
dialógica de Bakhtin. Tendo a questão da alteridade como foco, as oficinas se 
configuraram como espaço de escuta e produção de relações outras dos jovens com a 
instituição, com os outros e consigo mesmos, contribuindo para a formação ética, 
estética e política tanto deles como dos profissionais envolvidos.  Uma das participantes 
do eixo 2, ao final do segundo encontro, relatou que passou a observar que a relação 
eu-outro está em tudo. Também é possível pensar, a partir deste projeto, a questão do 
currículo e seu papel na formação integral dos jovens, cabendo aos profissionais da 
escola visibilizar as inúmeras relações que por aí perpassam para estabelecer ações 
que contribuam para o acesso a educação como direito de todos os jovens e à criação 
de estratégias de participação e resistência destes no contexto escolar.  
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BRINCAR E RESISTIR: A BRINCADEIRA COMO REINVENÇÃO DO COTIDIANO 
ESCOLAR 

Juliana Siqueira de Lara (UFRJ) e Lucia Rabello de Castro (UFRJ) 
 
 
Resumo 
Este trabalho tem como objetivo argumentar que crianças e jovens estão submetidos a 
processos de dominação por servirem aos propósitos de uma ideologia do adulto e 
apresentar a brincadeira e o brincar na escola como uma forma de resistência desses 
sujeitos, a partir de uma pesquisa de campo realizada em uma instituição escolar da 
cidade do Rio de Janeiro. A ideia de dominação proposta surge, primeiramente, referida 
aos arranjos coloniais que conduziram à degradação de pessoas que tiveram suas vidas 
interditadas por povos fundamentalmente europeus ao longo da história que vivemos. 
As justificativas para tais atrocidades repousam principalmente sobre as condições 
primitivas, selvagens, irracionais, imaturas desses sujeitos aos olhos dos povos 
europeus ocidentais, que por sua vez, orientavam-se especialmente pelas ideias de 
progresso civilizatório, raça pura e razão instrumental e universal para forjarem os seus 
argumentos. Tais pretextos fomentaram a ideia de que os povos chamados de primitivos 
e selvagens seriam como as crianças por necessitarem de proteção e coerção racional. 
Nessa lógica, somente o sujeito que se adaptasse ao ideal semita-grego de homem 
branco erudito adulto poderia ser chamado plenamente de ‘humano’. Ainda hoje, as 
ideias de progresso linear, desenvolvimento, objetividade, universalidade e totalização 
são as bases que norteiam o núcleo de dominação sobre as crianças e jovens nas 
sociedades ocidentais. A partir da problematização deste pensamento através do 
diálogo com autores pós-coloniais e teóricos da infância, este trabalho apresenta a 
brincadeira e o brincar como um locus de enunciação, legítimo, que contribui para a 
ultrapassagem de um discurso adultocêntrico universal e que rompe com a ideia fixa da 
criança e do jovem como um vir-a-ser, que deve ser protegido e socializado, para 
alcançar os predicados de uma ordem social adulta. Os conteúdos dos diários de 
campos produzidos em uma pesquisa que tinha como objetivo mais amplo investigar 
como a responsabilidade pelo outro era significada no cotidiano infantil foram utilizados 
na discussão deste trabalho. A metodologia utilizada foi a observação participante 
durante três meses em uma escola pública da cidade do Rio de Janeiro e seus arredores 
e três encontros de grupos-focais, com crianças e jovens de 6 à 13 anos. Os resultados 
apontam a invenção, a imaginação, a disputa e a ruptura como características 
apreendidas na produção das brincadeiras e jogos na escola. Estes elementos se 
apresentaram como meios e estratégias das crianças e jovens de lidarem com aquilo 
que não estão de acordo naquele ambiente. As meninas e os meninos criavam jeitos e 
inventavam formas e modos próprios negociados em grupo de produzirem seus jogos e 
lidarem com as imposições adultas e regras institucionais. A ação e significação geradas 
através das brincadeiras por esses sujeitos apontam que eles têm muito a dizer sobre 
si, do lugar que falam, e dos modos que lidam com aquilo que está instituído por uma 
ordem adulta. Dessa forma, as brincadeiras se apresentaram como uma forma de 
enunciação potente para pensarmos os sujeitos infantis e jovens e suas possibilidades 
de emancipação no ambiente escolar.    
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Resumo 
Este trabalho analisou as diferentes dimensões da experiência de jovens do Rio de 
Janeiro no interior da subcultura punk e suas ramificações. Nosso objetivo foi 
compreender como estes jovens vivenciam a experiência de pertencimento a estes 
territórios culturais e como se veem no mundo e no cotidiano a partir dela, buscando 
identificar como a participação nestes movimentos mobiliza nos jovens valores, afetos 
e discursos e atentos à emergência de elementos de resistências culturais cotidianas e 
singulares a partir desta vivência. Esta análise é parte de pesquisa de doutorado 
defendida em Março do presente ano, no Departamento de Pós-graduação em 
Psicologia da UFRJ, denominada ““Suportando o presente”: cultura, resistência e a 
experiência de jovens nos movimentos subculturais no Rio de Janeiro”. Quando 
abordamos os processos de subjetivação contemporâneo dos jovens por meio da 
análise das culturas e das subculturas, entendemos que a participação dos jovens 
nestes espaços podem estabelecer formas de falar no espaço público, de se fazer ver 
e perceber no debate político contemporâneo, para estes indivíduos. Urteaga (2011) 
afirma que as práticas culturais dos jovens articulam fronteiras entre suas perspectivas, 
valores e desejos com as do mundo adulto e, também, entre outros jovens, tensionando 
uma essencialização da condição juvenil.  Esferas que operam como identificadores 
entre os iguais etários e diferenciadores frente aos outros, adultos. As formas como os 
jovens urbanos hoje se apropriam dos espaços das cidades podem indicar não um, mas 
múltiplos sentidos em que cultura e política parecem tentar se articular.  Buscamos 
abordar a experiência dos jovens nas subculturas a partir do relato de moças e rapazes 
que circulam e participam do circuito do rock underground no Rio de Janeiro. Para esta 
análise, realizamos entrevistas semiestruturadas com dez jovens que participam das 
cenas subculturais no Rio, em especial dentro do punk e hardcore. Buscamos 
contemplar uma diversidade etária, de gênero e de estilos. Entrevistamos quatro 
meninas e seis meninos, sendo um deles, um jovem homem trans. As idades das 
pessoas entrevistadas variam entre 20 e 32 anos. Entre as conclusões identificamos 
que a cena subcultural se organiza e unifica a partir da identificação de uma série de 
relações de recusa a um conjunto de situações e atores sociais e o que os jovens 
buscam nas subculturas é justamente a tentativa de tensionar alguns sentidos 
hegemônicos, produzidos por certos dispositivos institucionais, sobre sua própria 
condição juvenil. Como uma forma de transformação que se estabelece por esta 
experiência, é possível identificar a ampliação do arsenal linguístico e intelectual e o 
estabelecimento de um canal de interpretação da realidade diverso dos que estão 
dados, fora dos canais tradicionais de transmissão cultural, como a família e a escola. 
Se o que Eagleton (2005) denomina como "esfera pública" envolve uma reorganização 
discursiva do poder social, redesenhando as fronteiras entre classes sociais e as 
divisões entre aqueles que se envolvem em argumentos racionais e aqueles que não o 
fazem, há uma potência de reverberação nos discursos emitidos em músicas e textos 
pouco afeitos às formalidades discursivas, emitidos por estes e estas jovens.  
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MOVIMENTOS CULTURAIS: A MÚSICA COMO FATOR DE RESISTÊNCIA E 
TRANSOFORMAÇÃO SOCIOPOÍTICA 

 
Luiz Gomes da Silva Neto (UFC), Francisca Denise Silva do Nascimento (UFC) e Ilana 

Santos Alves (UFC) 
 

Resumo 
Acreditamos que a música pode desencadear atitudes emancipatórias no sujeito 
oprimido, uma vez que ela pode desenvolver um papel indispensável na dinâmica social 
pelas quais discursos, modos de sociabilidade e formas de resistência são expressos 
artisticamente. Mesmo com a pobreza, desemprego, analfabetismo que permeia uma 
grande parcela populacional brasileira, muitos sujeitos empobrecidos parecem 
compreender perfeitamente a necessidade da educação, de saber entender e expressar 
de modo compreensível os problemas que os assolam. Muitos transmitem isso a partir 
da arte musical, aprendendo um instrumento, compondo músicas e transmitindo a sua 
realidade social, ou mesmo, refletindo sobre uma determinada letra musical que lhe 
permitiu um olhar mais crítico sobre seu cotidiano e a partir disso, iniciando-se um 
processo de resistência à diversas formas de opressão que se encontram em suas 
vidas, como o racismo e as diversas outras formas de violência cotidianas. Cabe aqui 
falar de uma espécie de busca por emancipação, um fortalecimento na luta contra 
relações coercitivas. A terminologia empobrecidos é fundamentada na teoria de 
Pedrinho Guareschi que fala desse conceito como uma espécie de relação dialética em 
que se há relações desiguais e de exclusão onde classes sociais mais abastadas 
precisam de outras menos favorecidas financeiramente, como a dos trabalhadores, 
para, através de suas atividades, enriquecerem-se; mas no momento em que se obtém 
seus desejos, há uma negação da relação, passando a existir uma rejeição, traindo, 
dessa forma, quem possibilitou sua própria existência. Essa relação configura-se em um 
enriquecimento ainda maior de determinadas classes e o empobrecimento de outras. 
Essa pesquisa pretende compreender como a música aprendida no cotidiano dos 
empobrecidos influencia em sua mudança de atitude, levando-os a uma reflexão sobre 
suas condições de vida. Os objetivos específicos são conhecer trajetórias de vida de 
jovens estudantes da Escola de Música de Sobral e da CUFA sobralense percebendo 
os sentidos que a música ocupa em suas histórias. Além disso, buscar compreender 
quais as Representações Sociais que a música tem para esses sujeitos participantes da 
CUFA sobralense e da Escola de Música de Sobral. A metodologia utilizada será 
qualitativa, havendo uma pesquisa que terá como norteamento a técnica de entrevistas 
por pautas. Esta apresenta certo grau de estruturação, uma vez que segue uma relação 
de pontos de interesse que o entrevistador vai analisando ao longo de seu curso. As 
entrevistas serão direcionadas aos públicos-informantes, que serão a Central Única das 
Favelas (CUFA) sobralense e a Escola de Música de Sobral, que acreditamos que 
trabalham as habilidades e competências artísticas, tendo como força motriz a música. 
Então, a partir da coleta e análise dos dados, haverá uma ampliação do nosso campo 
de visão no que se refere à música como instrumento de aprendizagem e reflexão sobre 
as condições de vida do empobrecido. A pesquisa encontra-se na fase de produção 
textual e os resultados parciais da pesquisa bibliográfica foram feitas nos semestres de 
2014.2, 2015.1 e 2015.2, já apontando a música como instrumento fundamental de 
aprendizagem e reflexão no cotidiano dos empobrecidos, podendo leva-los a um 
crescimento social.    

Palavras-chave: Reflexão, Música, Empobrecidos 
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Adriano Idairã Holanda Bezerra (UNIFOR), Gabriel Azevedo Leite (UNIFOR) e Mateus 
Estevam Medeiros-Costa (UNIFOR) 

 

Resumo 
O presente estudo surgiu através de um diálogo estabelecido entre um grupo de 
pixadores da cidade de Fortaleza, a fim de conhecer tal atividade. Para demarcação 
foram elencadas algumas questões abordadas durante o trabalho, entre elas, os 
processos de subjetivação, o ilegalismo das leis, o nomadismo da pixação, a visão 
comum sobre o pixo, a realidade dos pixadores, a relação com o território-cidade e de 
como essas questões atravessam seus corpos. Assim partiu-se de algumas ideias 
trazidas por Deleuze (1998; 2005)e Deleuze & Guattari (1997), e do que eles provocam 
em outros pensadores e, a posteriori,t ratou-se algumas questões suscitadas durante o 
estudo. Destaca-se que o caráter do texto foi se colocando em torno do pixo como uma 
forma de resistência em vários âmbitos. O trabalho foi desenvolvido por uma perspectiva 
de análise qualitativa, sua matéria apresenta-se através de uma conjectura de 
substantivos cujos sentidos se integram por experiências, vivências, ações e senso 
comum. A inspiração no método etnográfico também propiciou a investigação da 
temática de pesquisa, procurando compreender os comportamentos humanos em um 
determinado âmbito social onde ocorrem suas atuações, juntamente com a abertura aos 
afetos surgidos nos encontros. Foi atingido o contato de um dos pixadores e, a partir 
daí, foi suplantado o encontro na casa dele, onde havia reuniões do grupo. Nada formal. 
Encontros casuais, sempre com “aperitivos”. Através das observações após os 
encontros, foi escrito o que chamou atenção. O trabalho sempre teve caráter processual, 
mesmo acabado, ainda ecoa e reverbera, como que dizendo que não acabou e que aqui 
é como um navio ancorado, onde podemos tirar essa âncora e ir a esmo atrás de outras 
ilhas ainda não conhecidas. É importante exprimir que nesse trabalho não se trata de 
defender essa ação nem de acusar, mas de tentar entender a lógica desse jogo. 
Partindo da premissa de entender a pixação não como uma agressão visual, mas como 
uma forma de produzir novos corpos (mesmo que esses corpos não tragam algum 
significado), percebeu-se que a pixação pode ser considerada uma forma de promover 
alguma fissura na realidade, talvez uma ruptura, traçando linhas de fuga no traçar da 
escrita. Foram muitas questões que surgiram, não deu pra tomar conta de todas, óbvio, 
o destacado foi à possibilidade de resistência frente a um modo de organização social, 
provocando fricções entre o público e o privado: “o muro nosso” .A escrita como meio 
de reinvocar a potência de agir, a produção de subjetividade como forma de cada sujeito 
escapar (ou ser capturado) do sistema que padroniza e normatiza os corpos, ou seja, 
onde e sempre houver norma, haverá resistência e se há resistência, então, existem 
novas formas de produção de subjetividade. Ao contrário do que é pensado, leis, que 
regem o social, não são formuladas com o objetivo de garantir a ordem. As leis podem 
ser pensadas como um conjunto de ilegalismos, permitindo alguns passarem à 
legalidade e outros permanecerem enclausurados. Enfim, esse trabalho provocou novos 
questionamentos, novas curiosidades e certa proximidade com o mundo da pixação. 

Palavras-chave: Pixação; linhas de fuga; resistência; subjetividade. 
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Marques Freire (UnP), Emiliana Cristina Galdino Fonseca (UnP), Ingrid Jornada Sousa 
Diniz (UnP), Raysy Karolina Silva Alves de Sousa (UnP) e Martha Emanuela Soares S. 

Figueiró (UnP) 
 

 
Resumo 
A participação infanto-juvenil na construção de políticas que visam o Direito Humano, 
principalmente no que se refere a políticas voltadas aos direitos da criança e do adolescente 
tem-se aos poucos se intensificado no estado do Rio Grande do Norte. Parte desse 
fortalecimento está ligado a formação sócio política de crianças e adolescentes, que ao longo 
do tempo se mostra como uma ferramenta capaz de transformar a vida dos mesmos. Não 
apenas criando espaços de inserção e de ganho de saberes, mas fazendo com que eles sejam 
verdadeiros autores de suas próprias histórias, sendo sujeitos ativos, participando de 
discussões que abordem temas a respeito de crianças e adolescentes e efetivando ações 
para os mesmos. Contribuindo para esse processo, o Centro de defesa da Criança e 
adolescente – CEDECA Casa Renascer, que tem como propósito institucional defender 
crianças e adolescentes na perspectiva de fortalecer a democracia superando as 
desigualdades e injustiças sociais, realizou através de um trabalho interdisciplinar com a 
pedagogia, psicologia e serviço social, a formação sócio política com adolescentes e jovens 
de 12 até 24 anos de idade. Os encontros foram executados com dois representantes de cada 
município ou regiões do estado de Rio Grande do Norte, e procedidos mensalmente. A 
Formação Sociopolítica objetiva a formação social e política de adolescentes e jovens na 
construção de uma cultura de participação política para a disseminação e defesa de direitos 
humanos. Tem como princípios, trabalhar a visão de mundo, formar um sujeito político, 
fortalecer a identidade do sujeito, respeitar às diferenças e educar para os direitos humanos. 
Os temas trabalhados são relacionados à defesa de direitos humanos. A metodologia é 
baseada em princípios da educação popular. Nos encontros são realizados debates, oficinas, 
roda de conversa, recursos lúdicos e construídas propostas e metodologias a serem 
desenvolvidas nas organizações ou comunidades nas quais os participantes estão inseridos. 
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo geral fazer relatos de experiência, 
compreendendo a subjetividade de adolescentes e jovens diante da formação sócio política. 
E como objetivos específicos apresentam-se os seguintes: analisar como as crianças e os 
adolescentes atribuem sentidos diante da participação desses espaços de formação; 
compreender de qual forma esses sujeitos lidam diante dos enfrentamentos diários e 
investigar suas atuações diante dos saberes adquirido. Como metodologia foram utilizados 
pesquisa qualitativa, Investigação-ação-participante e diários de campo. De modo geral, 
percebe-se a importância da existência de momentos como esses, no qual o infanto-juvenil 
começa a atuar como participante ativo de debates com temas relacionados a direitos 
humanos. Percebe-se uma sensibilização dos mesmos diante de questões sociais e 
econômicas, em que se tornam sujeitos transformadores da sua própria realidade e da 
realidade dos seus municípios, contribuindo também para uma rede de saberes, levando tudo 
o que foi aprendido para adolescentes e jovens das suas regiões. Observa-se também a 
necessidade do envolvimento de mais adolescentes em projetos como esses. 
 
Palavras-chave: Formação Sócio-política, sujeito-ativo, infanto-juvenil, CEDECA. 
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RELAÇÕES DE PODER NA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DE JOVENS EM TERRITÓRIO 
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Roseane Amorim da Silva (UFPE) e Jaileila de Araújo Menezes (UFPE) 
 

Resumo 
As reflexões aqui presentes surgiram a partir da pesquisa realizada em 2013 para 
construção de uma dissertação na área da Psicologia. A mesma foi realizada com 
jovens de ambos os sexos (18-24 anos), moradores/as de comunidades quilombolas 
localizadas na área rural de Garanhuns/PE. Um dos objetivos foi compreender as 
vivências juvenis nas localidades investigadas. O estudo foi desenvolvido em duas 
etapas: na primeira realizamos observação participante nas comunidades, em seguida 
entrevistas semiestruturadas com os/as jovens. As informações construídas foram 
analisadas com base na interseccionalidade (Nogueira, 2013) de gênero, geração, 
classe e raça/etnia. Os/as jovens relataram as diversas dificuldades que marcam a vida 
nas comunidades e afirmaram o desejo por mudanças. Mas observamos que não existe 
uma mobilização dos/as mesmos/as na luta por melhorias no contexto quilombola, pelo 
acesso a saúde, educação de qualidade, práticas de lazer, transporte, entre outras. As 
comunidades estudadas possuem escolas que só atendem o ensino fundamental e uma 
Unidade de saúde que não tem condições de assistir toda a demanda.  Não possuem 
espaços de lazer, a fonte de renda é a plantação de mandioca, feijão, hortaliças e 
verduras que são comercializadas na área urbana de Garanhuns. Como não existe 
transporte público para a cidade, o acesso não é fácil e isto dificulta inclusive alguns e 
algumas jovens de darem continuidade aos estudos. Se por um lado, pensamos que o 
nível de escolaridade, a violência sofrida através do estigma por serem quilombolas 
pode contribuir para que os/as jovens não estejam atuantes na luta pelos seus direitos, 
por outro, vemos que justamente por estarem alijados desses direitos é que os/as 
mesmos/as poderiam se mobilizar e lutar por melhorias. Ficamos nos questionando o 
porquê disto não está acontecendo, visto que em outros contextos, os/as jovens são 
apontados/as como mobilizadores/as da ação política. Em conversa com moradores/as 
das comunidades, procuramos saber se os/as jovens participam da tomada de decisões 
referente às mesmas, se são ouvidos/as naquela coletividade, e vimos que isso não 
acontece, pois não são considerados/as pessoas que têm condições de decidir algo 
para as comunidades, só os adultos, e principalmente os homens, participam das 
decisões. Ou seja, a hierarquia geracional e de gênero no campo da participação política 
é evidente, as relações de poder nessa hierarquia estão presentes de modo que isso 
pode ser um dos fatores que tem dificultado esses/as jovens lutarem por melhorias, pois 
no interior da mesma não são ouvidos/as e incentivados a se engajarem em ações 
políticas.  Essa questão nos fornece também indícios da visão de juventude presente 
na comunidade, jovens são aquele/as que ainda não estão preparados/as para a vida 
política, não têm direito de escolha. Nesse sentido reflexões sobre as relações de poder 
e seus efeitos de desigualdade podem contribuir para a compreensão dos desafios 
colocados à participação política juvenil em diferentes contextos.  

Palavras-chave: jovens quilombolas; participação política; relações de poder 
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Yuri Gabriel Rocha de Gusmão (CESMAC) 

 

Resumo 
A juventude é uma fase de primordial importância na vida dos sujeitos sociais. É nela 
que grandes decisões são tomadas e que rompimentos com ideias antes estabelecidas 
provocarão nos jovens conflitos emocionais de difícil manejo. A vida política (em sua 
conceituação ampla) começa a florescer e as necessidades de manifestar um 
posicionamento ideológico e de tomar decisões tornam-se inevitáveis na vida social. É 
baseado nisso que o presente trabalho pretende verificar, através da análise dos 
resultados de artigos já produzidos sobre o tema, como o comportamento político (em 
seu sentido amplo) desses jovens está se configurando na atualidade. Pode-se dizer 
que comportamento político é todo comportamento social que de alguma forma cria 
macro ou microestruturas de relação de poder entre os indivíduos de um determinado 
grupo ou sociedade. Por exemplo, quando o jovem está em um grupo e deseja ser o 
líder (mesmo que de forma taciturna), ele estabelece comportamentos políticos de 
demonstração de força, poder e domínio. Quando os jovens se reúnem para uma 
manifestação contra algum comportamento ofensivo de um professor, isso se configura 
em comportamento político. Esses exemplos citados são mais banais e cotidianos. O 
presente estudo visa aos comportamentos políticos mais sofisticados, como a criação 
de grêmios estudantis, a organização geral de um movimento estudantil politicamente 
concatenado e a possibilidade de participação no sufrágio universal, ou seja, na 
participação democrática da escolha dos representantes políticos do Estado. A 
adolescência ganha contornos cada vez mais plásticos de acordo com a evolução das 
sociedades. O que era antes conceituado apenas como uma faixa etária 
(cronologicamente situada), hoje só pode ser analisada de forma singular, sem 
estabelecer uma idade geral para toda e qualquer cultura. O adolescente teve papel 
essencial em grandes movimentos revolucionários, como a revolução francesa, a 
revolução russa, as manifestações de maio de 1968 em Paris, entre tantas outras. Sua 
participação, apesar de importante, é recorrentemente apagada da história. O presente 
estudo se utilizou do método bibliográfico e como método de análise a teoria das 
representações sociais. Foram lidos 22 artigos científicos com a temática 
“comportamento político e juventude”, selecionados a partir de diversos periódicos 
científicos relacionados à Psicologia Política e Social. O objetivo foi identificar, entre os 
resultados dos artigos analisados, quais foram os mais recorrentes, além de analisar e 
provocar reflexões sobre as informações obtidas. Conclui-se que a juventude, apesar 
de estar mais afastada de setores como o movimento estudantil e partidos políticos, está 
ativa politicamente, só que com outros objetivos. Dos 22 artigos científicos analisados, 
nenhum deles indicou uma suposta “apatia política” (representação social normalmente 
associada ao jovem). Revoluções culturais e tecnológicas do século XXI estão 
influenciando muito o comportamento dos jovens, como, por exemplo, as facilidades 
que a internet oferece ou a polarização de ideias no campo político. Desde os últimos 
acontecimentos políticos do ano de 2013, a juventude se manifesta cada vez mais 
virtualmente e não permite que o tema “política” saia dos assuntos mais comentados 
nas redes sociais. 
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Resumo 
A escola é reconhecida nas diversas camadas sociais como o espaço onde a produção 
de saberes é quase por via osmótica, onde quem se submete a esse equipamento, 
tornar-se apto as novas descobertas das boas práticas sociais que devem conduzir a 
vida equilibrada, em prol de uma melhoria para o futuro. Entretanto, adequar-se ao 
sistema educacional, quer seja esse público ou privado, exige do sujeito a abdicação 
das suas energias pulsionais, para seguir os tramites da instituição na qual faz parte. A 
escola transformar-se em um agente modulador das práticas das quais os estudantes 
têm que ter na coletividade. Em virtude dessa cosmovisão dos processos educativos 
formais, o que resta ao jovem dentro desses espaços? A partir dessa problemática, tal 
trabalho visa analisar a partir dos grupos focais junto ao grêmio estudantil na Escola 
Estadual de Ensino Médio Presidente Geisel (conhecida como Polivalente) na cidade 
de Juazeiro do Norte-CE, no Cariri cearense, como os gremistas atuam nos 
agenciamentos políticos dentro do espaço de dominação e domesticação dos corpos e 
dos saberes, que é a escola. Compreendendo que cada um dos 15 membros do grêmio 
tem um papel fundamental como representante de uma totalidade institucional, bem 
como uma função política atrelada pela interlocução: escola-professor-aluno-
comunidade. Aponta-se a partir do grupo focal, que há uma identificação entre os 
membros com as causas sócio-histórica que envolve na luta pela melhoria das 
condições de ensino na educação secular, pois compreendem os motivos de estarem 
ali, em uma constante luta democrática. A fortificação dos movimentos secundaristas 
vinculados as redes nacionais, estaduais e municipais de educação, são parâmetros 
fundamentais para que o grêmio se articule com as demais escolas do Estado (CE) e 
dos municípios que constituem a região do Cariri. Essa luta conjunta possibilitou que o 
grêmio pudesse estreitar os seus laços estudantis com os demais alunos da Escola, em 
virtude da chapa atuante ser recente (menos de 1 ano de existência), pois seguindo 
uma avaliação proposta ao grupo quanto ao conhecimento dos seus colegas sobre o 
Grêmio, os resultados obtiveram um índice negativo quanto a ação deste dentro das 
atividades escolares. As atividades criadas para intervir seguindo o modelo proposto por 
Augusto Boal: som, palavra, imagem, tiveram baixa adesão dos demais alunos. Apesar 
de tal indicie, o reconhecimento dentro do espaço escolar é um construto, que os 15 
membros se empenharam em abdicar: de tempo e outras atividades escolares, para 
atuarem como agentes problematizadores e transformadores dentro da sua escola. 
Contando com a colaboração de uma rede virtual/real o grêmio busca suas ações 
melhoria da qualidade de ensino do discente ao docente, isso envolve a conscientização 
de todos. Eles estão ocupando voluntariamente cada espaço, pois se reconhecem nele. 
A percepção dos grêmios estudantis dentro da escola não está mais na 
instrumentalização legal e do engajamento pedagógico das coordenações e 
professores. Agora se encontram como um território atuante, com pessoas que 
possibilitam desconstruir um modelo homogêneo de educação, e se implicarem 
subjetivamente das próprias demandas escolares.   
 
Palavras-chave: Grêmio estudantil; Democracia; Escola. 
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REFLEXÕES SOBRE A INTERIORIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA 
DO VII JUBRA: DIALOGANDO COM AS JUVENTUDES DA REGIÃO NORTE DO 

CEARÁ. 

Heloísa Oliveira do Nascimento (UFC), Erica Atem Gonçalves de Araújo Costa (UFC) e 
Nara Maria Forte Diogo Rocha (UFC) 

 
 
Resumo 
O presente trabalho apresenta os resultados da interiorização da construção 
participativa do VII JUBRA – Simpósio Internacional sobre Juventude Brasileira – a ser 
realizado em 2017 em Fortaleza. Objetivamos discutir as possíveis aproximações entre 
movimentos sociais/militâncias juvenis e universidade, no contexto de Sobral, cidade 
pólo da região norte do Estado do Ceará, partir de um enfoque interdisciplinar de 
compreensão das juventudes e de sua participação política, fundamentados na 
psicologia histórico-cultural, nas Epistemologias do Sul, na antropologia e nas teorias 
pós-coloniais. Metodologicamente, analisamos a construção do I Fórum Diz Juventudes, 
ação do projeto de extensão intitulado “Dis(cursos) da juventude do norte do Ceará: 
trajetórias em movimento”, do Laboratório de Pesquisas em Práticas em Psicologia e 
Educação/LAPPSIE, do curso de Psicologia da UFC – Campus Sobral em parceria com 
a Universidade do Vale do Acaraú, por meio do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
Culturas Juvenis (GEPECJU) e com o Centro de Educação à Distância (CED).  A 
realização deste Fórum, em abril de 2016 foi um momento de articulação entre jovens, 
profissionais, pesquisadores e demais interessados nas questões das juventudes em 
Sobral e região norte, contando com 81 participantes das mais variadas instituições de 
ensino, profissionais do campo das políticas públicas, representantes do Conselho 
Municipal de Juventude, coletivos e movimentos sociais. A partir dos diferentes lugares 
e posicionamentos que ocupam estes participantes a metodologia do Fórum priorizou o 
debate em grupos de discussão sobre o contexto da região Norte do Ceará em relação 
ao tema do VII JUBRA “JuventudeS em movimento: experiências, redes e afetos” e de 
alguns eixos norteadores – tais como “juventudes e deslocamentos: territórios e 
culturas”, “juventudes e saúde” “juventudes e sexualidade: gênero, afetividade e corpo”, 
dentre outros. Como resultados tivemos as seguintes questões: como conseguir maior 
capilaridade nas relações entre movimentos sociais e universidade, superando 
dicotomias estéreis? De que forma podemos aproximar a academia e, sobretudo, o 
campo de saber da Psicologia dos movimentos sociais das juventudes? Ou ainda, como 
traçar juntos, academia e militância, estratégias de participação política e resistência 
frente às lutas dos jovens? Foram acrescentados como eixos temáticos as questões 
étnico-raciais, religiosas, família, movimentos sociais, pobreza/periferia. Foi apontada 
ainda a necessidade de um próximo Fórum, para afundar e complexificar as questões 
postas acima. Concluímos que o I Fórum Diz Juventudes construiu-se para além da 
necessidade de interiorização da mobilização para o VII JUBRA, como um espaço 
potencial de encontro de vários atores no campo das juventudes e com a possibilidade 
de problematização das realidades vividas pelos jovens do interior do Ceará (Sobral e 
distritos), tendo como horizonte o fomento de ações interseccionais e integradas. 
 
Palavras-chave: juventudes, participação política, universidade, interiorização 
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VIOLÊNCIA, SUBJETIVIDADE E O EXTERMÍNIO DE JOVENS POBRES NO RIO DE 
JANEIRO 

 
José Rodrigues de Alvarenga Filho (UCL, UFF), Gabriella Carvalho (UCL), Michelly 

Silva (UCL), Patrícia Ribeiro (UCL), Shayane Nascimento (UCL), Dandara Rosa 
(UCL), Tassia Costa (UCL) e Raíssa Xavier (UCL) 

 

Resumo 
A cidade do Rio de Janeiro aparece no Mapa da Violência com 56,5 homicídios por 100 
mil habitantes (Waiselfisz, 2014). Segundo Braga, Martins e Silva (2014), desde 1990 
percebe-se uma nova tendência em relação aos padrões de mortalidade: “os jovens 
morrem mais por causas externas, como por homicídios, do que por motivações 
relacionadas às doenças.”. De acordo com Eliane Brum (2013, p. 203), assistimos no 
Brasil um verdadeiro extermínio de jovens pobres. Para a autora, a morte de tais jovens 
produz um sofrimento inenarrável na vida das famílias. Por outro lado, pesquisas 
apontam para um sinistro cenário de violência e morte que afeta anualmente uma 
parcela significativa da população jovem brasileira. Problema este que produz 
sofrimento em centenas de famílias e enseja, na construção subjetiva de milhares de 
jovens, o medo e a insegurança. Que efeitos tais práticas de violência produz nos 
processos de subjetivação contemporâneos? Segundo Guattari, em “Micropolíticas: 
cartografias do desejo”, a subjetividade não se refere a uma essência, mas a uma 
produção coletiva que diz respeito a diferentes maneiras de estar no mundo e 
experimentar a vida. Para o autor, a produção de subjetividade é uma das principais 
matérias primas do Capitalismo Mundial Integrado (CMI). Vivemos num tempo 
atravessado por discursos de ódio e práticas endurecidas. A modernidade, segundo 
Bauman, fabrica vidas refugadas, isto é, vidas que não se encaixam dentro do 
funcionamento do sistema. A sociedade “amedrontada” aplaude e apoia políticas de 
perseguição, punição e aniquilamento do outro, produzido enquanto inimigo. A mesma 
não apenas apoia tais políticas, como demanda por elas. Na sociedade de controle, de 
acordo com Deleuze, os dispositivos de vigilância e punição se sofisticam a ponto de se 
tornarem mais sutis e dissimulados. Este trabalho tem por objetivo, a partir de pesquisa 
de iniciação científica em andamento na graduação em Psicologia no Centro 
Universitário Celso Lisboa, Rio de Janeiro, por em análise o processo de criminalização 
de jovens pobres (entre 15 e 29 anos) e levantar questões sobre o extermínio da 
população jovem moradora de comunidades cariocas. Ou seja, investigar quais efeitos 
a vivência de práticas de violência produz nas subjetividades destes jovens. Para tanto, 
estamos realizando oficinas temáticas e entrevistas abertas com este público. 
Selecionaremos algumas falas como analisadoras do problema e as analisaremos a 
partir da perspectiva do método cartográfico e da pesquisa intervenção onde 
buscaremos perceber que linhas compõe o território existencial dos participantes em 
seu agenciamento com as práticas de violência. Tomaremos os discursos de tais jovens 
como disparadores para a problemática em questão. Ainda que a pesquisa esteja em 
desenvolvimento, podemos apontar que, a partir das oficinas e entrevistas já realizadas, 
a vivência de práticas de violência se agencia na vida de tais jovens como um vetor 
intensivo a ensejar em seus territórios subjetivos medo, insegurança, indeterminação 
em relação ao futuro e, sobretudo, angustia e revolta em relação ao presente. 

Palavras-chave: jovens, favelas, violência, Rio de Janeiro, subjetividades.  
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JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE: CONSTRUINDO IDENTIDADE POLÍTICA 
ATRAVÉS DA MILITÂNCIA AMBIENTAL 

 
Larissa Raposo Diniz (UFPE) e Pedro de Oliveira Filho (UFCG) 

 
 
Resumo 
Trata-se de um recorte de pesquisa de doutorado na qual investigamos o ambientalismo 
como um movimento social com grande potencial para produzir identificação e 
oportunidade para o engajamento social e político dos sujeitos contemporâneos, em 
especial os jovens. Nos interrogamos sobre os sentidos do engajamento ecológico 
enquanto um caminho de politização e de construção identitária. Refletindo sobre as 
identidades política e social a partir, principalmente, das contribuições de Margareth 
Wetherell, Ernesto Laclau, Chantal Mouffee dos pressupostos teórico-metodológicos da 
Psicologia Social Discursiva, objetivamos analisar a construção discursiva da identidade 
de militantes ambientais em histórias de vida de jovens ambientalistas residentes nas 
cidades de Manaus (AM) e Recife (PE), nas regiões Norte e Nordeste do país, 
respectivamente. Especificamente procuramos a) analisar as descrições sobre o jovem 
ambientalista e os significados que atribuem à participação política juvenil no âmbito 
socioambiental; e b) identificar, nas suas narrativas, as especificidades dos recursos 
discursivos institucionais, sociais e/ou culturais que são colocados como dispositivos na 
construção da identidade de jovens e militantes ambientais. Realizamos entrevistas de 
Relato Oral de Vida com jovens de ambos os sexos, cujas idades variaram entre 20 e 
29 anos, que residiam nas cidades de Manaus (AM) e Recife (PE), e com história 
pessoal de militância no ambientalismo. Eles atuaram em organizações de iniciativa do 
poder público ou da sociedade civil, envolvidos na defesa do meio ambiente nas suas 
mais diversas vertentes. Os relatos foram gravados, transcritos na íntegra e analisados 
a partir do método de análise do discurso. Os resultados dessa pesquisa evidenciam os 
discursos que cooperam para a construção da identidade de jovens sócio 
ambientalistas, ressaltando os processos de subjetivação que colaboram para a 
constituição desta identidade política. Os depoentes descrevem os jovens 
ambientalistas como pessoas que, além de trabalhar para a proteção ambiental, 
possuem um espírito de liderança e uma preocupação com a coletividade, sendo pró 
ativos no engajamento político e na busca por melhorias na relação que o homem 
estabelece com a natureza. Compreendem o ambientalismo, mais especificamente os 
coletivos jovens dos quais faziam parte, como um caminho de sensibilização de outros 
sujeitos, que oportuniza um espaço no qual se pode discutir e disseminar a ideia da 
participação cidadã e do engajamento coletivo, em especial de outros jovens. A 
educação ambiental que receberam nesses grupos é ressaltada nos relatos de alguns 
entrevistados como um dispositivo importante no despertar para o político e 
envolvimento com a proteção ambiental. Para outros participantes, os grupos aos quais 
vinculados são descritos apenas como um meios, ferramentas, para que eles pudessem 
colocar em prática os seus ideais de justiça social e ambiental. 
 
Palavras-chave: ambientalismo; identidade política; relatos orais de vida; engajamento 
político juvenil; justiça socioambiental.  
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PROJETOS DE VIDA E ESTIMA DE LUGAR: UM ESTUDO COM JOVENS 
ADOLESCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS DE FORTALEZA/CE 

 
Debora Linhares da Silva (UFC) e Zulmira Áurea Cruz Bomfim (UFC) 

 
 
Resumo 
De diferentes diálogos e formas de atuação, cujo encontro deu-se na temática da 
juventude, é que surgiu a presente pesquisa. Sendo parte integrante da pesquisa 
“Estima de Lugar e indicadores de proteção afetiva de jovens estudantes de escolas 
públicas de Fortaleza: aportes da psicologia ambiental para a compreensão da 
vulnerabilidade socioambiental”, realizada pelo Laboratório de Pesquisas em Psicologia 
Ambiental – LOCUS/UFC no período de 2011 a 2014, tem como diferencial a proposta 
de tentar estabelecer relações entre Projetos de Vida de jovens adolescentes e a Estima 
de Lugar destes em relação às escolas, corroborados na análise de como indicadores 
afetivos como autoestima, autoeficácia e perspectiva de futuro estão correlacionados à 
estima de lugar e se fazem imprescindíveis à construção dos projetos de vida. 
Objetivamos, então, analisar as possíveis relações entre os Projetos de Vida e a Estima 
de Lugar de jovens adolescentes de escolas públicas de Fortaleza, observando de que 
forma os projetos de vida, em diálogo com a estima de lugar, podem ser utilizados como 
ferramentas potencializadoras de ação e resistência por esses jovens adolescentes; 
como estimar a escola colabora para estimar o bairro e a comunidade e, por fim, de que 
forma o pertencimento e apropriação em relação à escola podem ser potencializadores 
à autonomia e/ou processos de transformação no cotidiano destes jovens estudantes. 
Encontramos aporte teórico-conceitual no filósofo Spinoza para tratar dos campos de 
afetações e das potências, bem como no geógrafo Yi-Fu Tuam e nos psicólogos sociais 
Enric Pol e Zulmira Bomfim para um embasamento socioambiental. Esta foi uma 
pesquisa de caráter qualitativo, caracterizando-se como pesquisa-ação-participante. 
Foram elaborados um total de 100 fanzines, distribuídos em cinco escolas de ensino 
médio de Fortaleza, sendo 20 da Hermenegildo Firmeza, 29 da Heráclito de Castro, 20 
da Lions Jangada, 15 da Gonzaga Mota e 16 da Santa Luzia. O público participante da 
atividade dos fanzines era de estudantes de 15 a 17 anos, cursando do 1º ao 3º ano do 
ensino médio nas escolas citadas. Também foram realizados Grupos Focais com equipe 
gestora, coordenação pedagógica e professores das escolas para obter mais 
informações e construir conjuntamente com a comunidade escolar as Oficinas 
Intervenção. As categorias com maior incidência nos fanzines foram: sucesso 
profissional, sentimentos positivos, bens materiais / financeiros, profissão / formação 
específica e família. Estes aspectos apontam que, apesar das adversidades, as/os 
jovens mantem sua autoestima quando pensam seus projetos de vida. Isso colabora 
para uma perspectiva de futuro associada à realização profissional, que em muitos 
casos estaria relacionada ao sucesso e a sentimentos positivos como “ser feliz”. No que 
diz respeito à autoeficácia, percebemos também que conseguem visualizar, em sua 
maioria, a necessidade de investir em si mesmos e, por estarmos no espaço da escola, 
a formação profissional acaba sendo o processo através do qual poderão construir 
caminhos diferenciados dos hoje vividos. Outro aspecto importante é a manutenção de 
vínculos expressos principalmente pelos laços familiares que, juntamente com a escola 
/ formação profissional seriam importantes agregadores na concretização dos projetos 
de vida destes jovens. 
 
Palavras-chave: Projetos de vida; Estima de lugar; Jovens adolescentes; 
Vulnerabilidades; Afetos. 
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DESEJO DE MUDANÇA 
 

Felipe José Corrêa de Oliveira (Unisinos), Nadir Lara Júnior (USP) e Júlia 
Bilhão Gomes (Unisinos) 

 
Resumo 
O presente trabalho faz parte de um recorte do projeto de pesquisa “Estudo das ações 
de grupos de resistência político-culturais: o Campo discursivo da Política” financiada 
pelo CNPQ e compõe um capítulo do livro lançado como resultado da mesma. 
Esta apresentação procura explorar como se dá a atuação dos coletivos na cidade, 
entender qual sua importância no contexto político regional e evidenciar o ato estético-
político nas diferentes intervenções propostas pelos coletivos. A referida pesquisa, 
trabalha com dois coletivos, o Defesa Pública da Alegria e a Cambada de Teatro em 
Ação Direta Levanta Favela. Ambos atuam majoritariamente no Centro Histórico de 
Porto Alegre onde tencionam, dentre diversos discursos opressores, a crescente onda 
de privatizações do espaço público. Ocupando-o com uma estética-política que descola-
se do caráter de protesto nos moldes clássicos de palavras de ordem e discursos 
centralizados em líderes, esses coletivos se sustentam-se em uma outra lógica que não 
a da cartilha e das passeatas, convocam o público a ocupar, resistir e lutar com arte, 
explorando uma estética política latino-americana e brasileira. Neste sentido, confronta 
um sistema homogêneo com mosaicos de ações artístico-políticas, possibilitando, por 
um momento, uma outra forma de se relacionar com as pessoas e com a cidade, 
gerando também diversas inquietações e desconfortos, convocam todo aquele que se 
faz ali presente a compor este momento com o “corpo e espírito”. Seja através da dança, 
da música, da poesia ou do teatro, compõe as diferentes linguagens e elementos extra-
discursivos que são convocados como partes constitutivas dessas lutas, trazendo a 
dimensão subjetiva como um todo para a cena do ato e assim fazendo presente a 
integralidade dos corpos. Para tal, partindo dos conceitos de partilha do sensível de 
Jacques Rancière e da constituição de sujeitos periféricos, propomos o conceito de ato 
estético-político. O ato estético-político é caracterizado por um momento de suspensão 
de saberes pré-estabelecidos, onde não há a sobreposição de um discurso sobre o outro 
e que o desejo de mudança da estrutura homogênea e opressora, une os sujeitos. Ele 
é fundamentalmente efêmero, pois, assim, não se cria uma rede de discursos 
doutrinadores e prevalentes. Também tem como uma produção o que chamamos de 
herança, que diz respeito a alguma parte que o sujeito leva deste momento efêmero 
para lutar e resistir em outros espaços. Procuramos evidenciar o ato estético-político 
nestes dois coletivos que pautam o a utilização do espaço público de Porto Alegre de 
diferentes maneiras. Para tanto, utilizamos a observação participante nos atos 
propostos e reuniões dos mesmos. Também foram feitas entrevistas com os membros, 
transcritas e analisadas através da análise do discurso.  
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Jenair Alves da Silva (UFRN), Valéria Sayomara do Nascimento Silva (UFRN), 
Maryelle Campos da Silva (UFRN), Gustavo Rodrigues Costa (UFRN) e João Paulo da 

Silva Costa (UFRN) 

 

Resumo 
Vários desafios estão postos para juventude rural, entre eles estão a efetivação da 
participação política, a organização para resistência no território e a reivindicação de 
políticas públicas de sucessão rural. O Rio Grande do Norte tem, segundo a PNAD 
(2013), 859 mil jovens entre 15 e 29 anos, aproximadamente 25% da população do 
estado, considerando os mais de 3,4 milhões de potiguares, e dessa população juvenil 
cerca de 20% são jovens que têm seu domicílio no espaço rural. De acordo com Castro 
(2009), a juventude rural é um ator estratégico para o desenvolvimento brasileiro e sua 
participação enquanto ator político vem crescendo ao longo da última década. A política 
nacional de desenvolvimento territorial que divide o estado do Rio Grande do Norte em 
dez territórios que agrupam cidades por interesse, proximidades culturais e 
alinhamentos políticos com o objetivo de elaborar e executar estratégias coletivas de 
desenvolvimento local, produz um espaço específico para o debate da juventude e suas 
políticas públicas. No sentido de fortalecer a juventude do Território do Mato Grande, 
localizado no litoral norte do Rio Grande do Norte, o Laboratório de Estudos Rurais da 
UFRN vem desenvolvendo o projeto de intervenção Compartilhando Saberes – 
Fortalecimento da Juventude Rural, que articula jovens dos municípios de Jandaíra, 
João Câmara, Parazinho, Pureza, São Miguel do Gostoso e demais cidades (o território 
é composto por 16 municípios ao todo), promovendo intercâmbios e encontros a partir 
dos pressupostos metodológicos da Educação Popular e da Pedagogia da Alternância. 
O presente trabalho tem o objetivo de relatar como tal experiência, que vem sendo 
desenvolvida desde março de 2015 e ainda estar em curso, vem impactando na vida 
dos jovens do território, através da análise da experiência da participação desse público 
nos espaços promovidos no âmbito do próprio projeto, nos seus assentamentos e 
comunidades rurais, na Agricultura Familiar (produção, comercialização e acesso aos 
mercados institucionais) e no Grupo de Trabalho de Juventude do Fórum de 
Desenvolvimento Territorial do Mato Grande – FOMAG. A metodologia desse trabalho 
consistiu na aplicação de entrevistas semiestruturadas com os jovens rurais, buscando 
captar dados quantitativos e qualitativos sobre a caracterização de suas 
comunidades/assentamentos e da participação da juventude. No trabalho, à luz da 
Psicologia Social, discutimos os resultados quanto às visões, trajetórias e desafios da 
participação da juventude rural e da sucessão no território do Mato Grande, que 
envolvem questões sobre formação política, mobilidade entre os municípios, garantias 
de políticas públicas específicas, desenvolvimento econômico, acesso ao ensino médio 
e superior, entre outras, a partir das quais apontamos necessidades de investimento 
das políticas públicas no Rio Grande do Norte, a fim de fortalecer as diversas juventudes 
presentes no meio rural.  

Palavras-chave: juventude rural, território, participação, sucessão rural.  
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 “NOS LIVRE DA IDEOLOGIA”: A MOBILIZAÇÃO DE “JOVENS SHALOM” 
NA DISPUTA PRESIDENCIAL DE 2014 

 
Emanuel Freitas da Silva (UFC) 

 
 
Resumo 
O objetivo desta comunicação é apesentar uma análise das argumentações que 
mobilizaram a juventude da Comunidade Católica Shalom à uma efetiva participação na 
disputa presidencial de 2014. A referida Comunidade, sediada em Fortaleza e presente 
em mais de 23 países, é hoje um importante braço do catolicismo brasileiro, em meio 
carismático, e tem no jovem o “objetivo” maior de seu trabalho de evangelização. Assim 
sendo, nas eleições de 2014 vídeos foram gravados como campanha educativa, em tom 
de esclarecimento, acerca da “importância da política para o cristão” e de como se 
deveria operar as escolhas dos candidatos naquele pleito. Tal tarefa coube à Emmir 
Nogueira, co-fundadora da Comunidade, que se envolveu numa grande polêmica com 
o Partido dos Trabalhadores (PT) ao afirmar que o “voto em Dilma era passível de 
excomunhão”. Assim, nosso objetivo será o de apresentar as argumentações que 
justiçavam a inserção dos jovens católicos naquele pleito e de que modo essa inserção 
constituir-se-ía como “cristã”. Tomamos como córpus de análise vídeos divulgados no 
YouTube, postagens feitas por Emmir no twitter e no facebook, bem como os 
comentários que a eles se seguiram. O ponto alto de nossa discussão será a 
compreensão de “ideologia” por parte desta juventude, uma vez que uma das postagens 
mais visualizadas e comentadas da co-fundadora foi, quando da realização do debate 
do segundo turno, a seguinte: “Nossa Senhora nos livre da ideologia”. O que signifcava 
isso? Qual sentido de “ideologia” foi acionado para, contra ele, aglutinar jovens “em 
busca da política”? Além das análises das postagens me redes sociais, uma entrevista 
foi realizada com Emmir em que buscou-se compreender as significações da política 
por ela operacionadas naquela disputa.  
 
Palavras-chave: disputa política; participação; jovens shalom.  
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O PRODUTOR COMO O CAPITALISTA NA INDÚSTRIA CULTURAL: A CULTURA 
NERD EM CRÍTICA 

 
André Luiz Santiago Pires Bessa (UFC), Deborah Christina Antunes (UFC), Kevin 

Samuel Alves Batista (UFC) e José Alves de Souza Filho (UFC) 

 

Resumo 
A produção da indústria cultural vem sendo posta em cheque pelos pesquisadores da 
chamada teoria crítica desde sua gênese no Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt. 
Para além de uma discussão de apontamentos críticos da posição administradora dessa 
indústria, a chamada Escola de Frankfurt vai a fundo na crítica dissecando não apenas 
as relações posteriores à produção em série do que antes era posto como arte, mas 
indo a fundo em todo processo de produção: desde sua fase criativa, passando pela 
discussão da técnica materializada ou não em tecnologia, avançando nos modos de 
distribuição das mercadorias culturais, e chegando em seu peso social e suas 
perspectivas, inclusive as negativas, para o receptor ou consumidor. Este trabalho, 
baseando-se em uma revisitação da primeira geração desta escola, visa a trazer à luz 
da crítica a produção da indústria cultural tendo como centro o produtor. Retornando a 
autores da gênese da escola, o presente trabalho busca, através de uma revisão do 
material deixado pelos autores sobre a indústria cultural; principalmente na “Dialética do 
esclarecimento” de Adorno e Horkheimer e na obra de Benjamin “A obra de arte na era 
da reprodutibilidade técnica”; e sobre a sociedade que a produz, focando-se no “homem 
unidimensional” de Marcuse. Refletir criticamente sobre a produção contemporânea da 
indústria cultural, com ênfase em uma cultura ascendente usualmente denominada 
cultura nerd. Tal escolha por esta temporalidade e recorte de público se dá 
primariamente sob o peso de 3 marcos, temporais e sociais, importantes: o primeiro se 
liga ao fato de que esta produção, que até o começo do século era deixada à margem 
do “mainstream” cinematográfico, ganha notoriedade desde o ano de 2001. O segundo 
marco relaciona-se ao primeiro enquanto seu conteúdo: junto com essa ascensão da 
cultura nerd, as produções desta parte da indústria cultural agora são postas em uma 
posição central. O reflexo dessa mudança de foco, juntamente ao peso dos atentados 
de 11 de setembro na indústria cultural, foi um aumento na produção de obras 
cinematográficas traduzidas de outras mídias que, de alguma forma, já tinham um peso 
na sociedade como literatura; graphic novels e desenhos animados. A essas traduções 
entre mídias damos o nome de tradução intersemiótica. O terceiro marco estaria 
relacionado no peso da ação do produtor nestas traduções. Este se encontraria em uma 
posição crucial ao estado desta indústria e no capital: como cooptar símbolos de outras 
mídias que, por estarem anteriormente às margens da produção cultural, muitas vezes 
tinha um conteúdo crítico de questionamento da realidade vigente e transformá-lo em 
produto? Produto este que não poderia, a princípio, questionar o capital em que ele está 
envolvido e que ele representa? Para além da própria tecnologia materializada, quais 
técnicas permitem ao produtor tornar mercadoria algo que aponta para o seu próprio 
fim? Este trabalho implica-se na produção da indústria cultural sob o papel de refém do 
produtor, mas que este pode, por meio de sua posição frente ao público estar enredado 
em uma nova demanda do público que se divide entre receptor e crítico. 
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POLÍTICA E SUSTENTABILIDADE: DIÁLOGOS COM JOVENS NO SERTÃO 
CEARENSE SOBRE PARTICIPAÇÃO 

 
Domingos Arthur Feitosa Petrola (UNINASSAU/FLF), Verônica Salgueiro do 

Nascimento (UFC) e Alane Priscila Souza dos Santos (Unifor) 
 

Resumo 
Participar social e politicamente da vida da cidade, do estado e do país ainda é um 
grande desafio democrático, principalmente quando analisamos historicamente o 
processo de constituição da democracia e o desenvolvimento brasileiro. Esta pesquisa 
pretendeu, portanto, ter como objetivo geral, compreender os sentidos e significados 
atribuídos à ação de participação social e política pela juventude no semiárido 
arneiroense, analisando sua relação com o desenvolvimento regional sustentável. No 
que tange aos específicos, eles foram assim elencados: compreender quais são os 
significados sobre juventude, participação e política dos jovens, a partir da fala dos 
participantes presentes nos Círculos de Cultura; analisar um contexto ampliado de 
compreensão da temática pelos jovens do município, a partir de dados quantitativos; 
analisar os momentos de pesquisa-intervenção com os jovens em relação à 
sustentabilidade. A pesquisa é de caráter qualitativo e quantitativo. No aspecto 
qualitativo, foi desenvolvida junto a um grupo de jovens, com idades entre 15 e 23 anos, 
participantes de uma organização não governamental na cidade de Arneiroz, no sertão 
cearense. Como técnica de geração de dados, foi utilizada a metodologia dos Círculos 
de Cultura, a partir da teoria freireana, caracterizando assim uma pesquisa-intervenção, 
a observação participante e a Análise de Discurso. Os círculos de cultura como 
ferramenta de coleta e de análise de dados têm demonstrado ser uma prática coerente 
com o campo de pesquisa na educação, porque partem de um projeto metodológico que 
propõe uma visão dialógica e horizontal, e além de servir como coleta de dados, também 
problematizam dentro do próprio grupo todos os pontos trazidos, propondo novas 
definições e consequentes reinterpretações dos conceitos e da realidade, como etapa 
de conscientização e consonante a ideia de uma pesquisa-intervenção.  No aspecto 
quantitativo, foi feito uso de um questionário inspirado na escala de avaliação Likert com 
61 jovens da cidade, todos estudantes da escola de ensino médio da sede. Os jovens 
de Arneiroz demonstraram que apesar do reconhecimento do papel político da 
participação na transformação da realidade, eles não se sentem convidados, e, portanto, 
sentem-se pouco interessados na efetiva ação participativa. A cidade não oferece 
mecanismos institucionais de participação, e nem demandada por esses jovens a 
construir esses espaços. Reflexo de uma desatenção maior do processo de governança, 
esses jovens também desconhecem as políticas públicas que lhes são destinadas, 
retroalimentando, assim, o sentimento de não participação. Torna-se urgente, pois, a 
construção de novas metodologias de participação que partam da desconstrução dessa 
forma de fazer e viver a política que historicamente demarcou os atos participativos no 
semiárido, e que promovam e alcancem uma participação comprometida e crítica, mas 
acima de tudo desejada. 

Palavras-chave: Juventude. Sertão. Desenvolvimento Sustentável. Participação 
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ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA DA OFICINA DE LIBERDADE ASSISTIDA 

 
Lisandra Chaves de Aquino Morais (UnP) 

 

Resumo 
O trabalho narra uma experiência de facilitação de oficina desenvolvida no programa 
Medida Socioeducativa da prefeitura de Natal, Rio Grande do Norte. O programa de 
Medida Socioeducativa (MSE), tem por finalidade promover atenção socioassistencial e 
acompanhamento a adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio 
aberto, determinadas judicialmente, podendo ser Liberdade Assistida (LA) ou Prestação 
de Serviço à Comunidade (PSC). Tem como objetivo realizar acompanhamento social 
aos adolescentes que cumprem LA e PSC e sua inserção em outros serviços e 
programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais; criar condições para a 
construção/reconstrução de projetos de vida; contribuir para a construção da sua 
identidade; promover o descomprometimento de adolescentes e jovens com a prática 
de atos infracionais, reinserindo-os socialmente. Nessa direção, objetivou-se captar 
elementos do funcionamento do programa, amparando-se teórico-metodologicamente 
na Psicologia Social Comunitária. Para tanto, utilizou-se como instrumentos e recursos 
de pesquisa-intervenção, observações participantes, condução e acompanhamento de 
atendimento psicossociais, visitas domiciliares, acolhimento nas audiências e realização 
de oficinas. O cumprimento de Liberdade Assistida, dá-se no MSE através de oficinas 
pedagógicas, sendo estas: Cidadania, Flauta e Xadrez. A atividade foi desenvolvida nos 
três últimos encontros da oficina de cidadania facilitada pela psicóloga da equipe. A 
oficina era realizada com cinco adolescentes em cumprimento de Liberdade Assistida. 
Foram realizados três encontros na oficina, sendo estes, distribuídos em três dinâmicas 
com diferentes temáticas: Política, “O que você faria? ” e Futuro.  A oficina sobre política 
dividiu-se em duas partes: Primeiro foi explicado aos adolescentes sobre os três 
poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Posteriormente foi pedido para que 
imaginassem que iriámos construir um novo país onde seria definido saúde, educação, 
moradia, trabalho, leis, entre outros. A oficina “O que você faria? ” Consistiu em uma 
dinâmica realizada através de um jogo denominado O que você faria? Esse jogo 
consiste em perguntas sobre diversos temas e propõe ao participante refletir sobre a 
situação e apontar o que faria diante da situação. Nessa dinâmica predominaram 
assuntos como: Dinheiro, poder e principalmente sexo e drogas.    A última oficina 
consistiu em uma reflexão sobre o futuro. Foi realizado com o grupo um roteiro de 
entrevista sobre como eles se imaginavam no futuro próximo e distante, bem como 
proporcionava a reflexão sobre a dificuldade de pensar no futuro e as implicações do 
presente.  Portanto, com os debates emergidos nas oficinas, conclui-se que existe uma 
fragilidade das políticas sociais e atenção aos jovens autores de atos infracionais e 
aponta-se a necessidade de políticas públicas que sejam articuladas em todos os 
contextos, sociais, político, cultural, afim de assegurar direitos sociais. Além disso, 
cumpre ressaltar a importância de realizar a oficina de LA de maneira pedagógica, voltar 
o olhar para o processo de criminalização da pobreza que perpassa esses adolescentes 
e conhecer suas verdadeiras demandas, abstendo-se do estereotipo e preconceito, 
proporcionando assim um espaço de atenção, escuta e atividades. 

Palavras-chave: Psicologia Social, Sistema Socioeducativo, Juventudes. 
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JUVENTUDE NO PROCESSO EDUCATIVO: A IMPORTÂNCIA DA 
ARTICULAÇÃO DA ESCOLA COM O SISTEMA DE GARANTIA DE 

DIREITOS 
 

Milena Bezerra da Silva (UnP), Burnier Sales de Souza (UnP), Thayná Ferreira da 
Costa (UnP), Amanda Ferreira Freire (UnP) e Vânia Aparecida Calado (UnP) 

 
 

Resumo 
A escola tem sido o principal lócus de ensino e aprendizagem em que boa parte da 
juventude está inserida, espaço esse que se constitui como direito fundamental para o 
desenvolvimento dos mesmos. Apesar de operacionalizar o direito à educação aos 
alunos, algumas escolas têm promovido espaços de grandes violações de direitos, 
resultado de um despreparo institucional de lidar com demandas que para muitos estão 
fora do seu alcance de intervenção. O presente trabalho foi realizado na disciplina de 
Estágio Básico em Psicologia e Processos Educativos, e se propôs a realizar uma 
intervenção junto a uma escola estadual localizada em Natal/RN, através das demandas 
que foram observadas durante as visitas no campo e a partir daí elaborar um projeto de 
intervenção. Foram realizadas quatro visitas a instituição, em que conhecemos as 
instalações, realizamos entrevistas com os profissionais e gestores, como também uma 
observação participante da dinâmica da escola. De acordo com a gestão da escola, 
violência, drogas e a depredação institucional são as principais demandas que a escola 
enfrenta no momento. Além disso, conhecemos o entorno da comunidade onde a escola 
se localiza e onde mora a maioria dos alunos, entramos em contato com projetos que 
são desenvolvidos dentro da comunidade e finalizamos com o mapeamento das 
instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos. Como problemática 
identificamos a falta de articulação da escola com parcerias da rede socioassistencial, 

como: CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e UBS. Considerando que a escola não é uma 

ilha inclusa na comunidade sem vínculo de relacionamento, a instituição tem ao seu 
redor uma rede de parceiros que poderá contribuir tanto com a escola como no processo 
de ensino e aprendizagem dos alunos, uma vez que, alguns problemas em seus 
contextos sociais afetam diretamente no seu desempenho escolar. Para tanto, este 
trabalho teve como objetivo o reconhecimento dessas intuições enquanto agentes de 
transformação em muitas demandas que vão para além de uma culpabilização escolar, 
familiar e individual, mas que abrange um conjunto de relações sociais que necessita 
de um atendimento intersetorial visando minimizar conflitos e evitar práticas 
reducionistas. Assim propomo-nos a realizar uma intervenção na qual mapeamos e 
elaboramos um material de divulgação na qual foram apresentados para a escola no 
geral, os dispositivos que estão no entorno escolar. Acreditamos que a formação da 
rede de parceiros da escola com a comunidade externa seja potencializadora para 
enfrentar as problemáticas que a escola enfrenta, sem saber a quem recorrer.  

Palavra-chave: Juventude, Direitos Humanos, Educação, Intersetorialidade 
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JOVENS TRABALHADORES DO FAST-FOOD E SUAS POSSIVEIS 
‘RESISTÊNCIAS’ 

Felipe Salvador Grisolia (UFRJ) 

 
 
Resumo 
O emprego no fast-food é realizado principalmente por jovens e se destaca por sua 
precariedade, uma vez que: oferece baixos salários, possui alta taxa de rotatividade, 
burla as regulações trabalhistas, obedece a um modelo de produção onde não se requer 
habilidade do trabalhador, mas obediência aos métodos prescritos e não afere grandes 
possibilidades de crescimento no que diz respeito a promoções. A presente 
apresentação pretende discorrer sobre as possibilidades de contestação e resistência 
de jovens trabalhadores do fast-food frente às relações de subordinação e opressão 
engendradas neste espaço laboral. Com este objetivo, foi realizada uma pesquisa 
qualitativa que contou com observações participantes em dois restaurantes fast-food de 
uma empresa localizada no Rio de Janeiro, além de entrevistas com 20 funcionários e 
6 ex-funcionários desta instituição. Os resultados demonstram que: a) a maioria dos 
jovens não gostavam do trabalho, pois entendiam que realizavam muitas atividades e 
ganhavam muito pouco, embora tenham colocado que apreciavam o fato de estarem 
empregados por fatores como sentimento de utilidade, conquista de novas amizades e 
por receberem salário; b) grande parte dos entrevistados acreditavam que a divisão 
capitalista entre concepção e execução de trabalho é justa, entendiam a forma de 
exercício laboral prescrita pela empresa como a forma correta de se trabalhar, mas, ao 
mesmo tempo, reclamavam de serem meros executores de ordens da gerência, 
realizando sempre os mesmos gestos quando do trato com o cliente, da limpeza ou da 
confecção de alimentos. Frente aos incômodos de uma organização de trabalho, que 
não os valorizava em termos salariais, e que prescrevia todas as atividades que deviam 
ser realizadas, formas incipientes de resistência foram postas em prática pelos jovens. 
Tais resistências apareciam nas seguintes situações: quando os jovens relatavam que 
abandonariam o emprego assim que outra oportunidade surgisse; na colocação de 
alguns de que fariam o trabalho a sua maneira, fugindo da prescrição da gerência; e nos 
pequenos momentos de ‘liberdade' e brincadeira que os jovens tinham dentro do 
restaurante, como quando a loja estava vazia ou com poucos clientes. Conclui-se que 
os jovens parecem aceitar a estrutura laboral capitalista onde poucos mandam e muitos 
obedecem, mas se usam de pequenas resistências em seu cotidiano como linhas de 
fuga aos mandos da gerência. 
 
Palavras-chave: Juventude; trabalho; resistência. 
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A RUA COMO TERRITÓRIO E A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE: UM 
OLHAR PARA/DA JUVENTUDE 

Gabriela Assis Da Silva Costa (CES-JF), Lara Brum de Calais (CE-JF) 
 
 
Resumo 
A juventude brasileira é, atualmente, alvo de políticas públicas que a colocam sob 
diferentes olhares, ora que apostam em seu potencial renovador da sociedade, ora que 
designa uma certa juventude como população a ser controlada, vigiada e, muitas vezes, 
punida. Neste cenário binário, o fato é que os indicadores sociais apontam a população 
jovem como a que mais sofre os efeitos da violência em nosso país. Vale ressaltar que 
compreendemos a juventude como atravessada e constituída por diferentes marcadores 
sociais, dentre eles: classe social, raça/etnia, gênero, orientação sexual, escolaridade, 
território, entre outros. Assim, o presente resumo apresenta uma pesquisa em 
andamento, vinculada ao Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF), em 
parceria com o projeto “Juventude conta a História”, desenvolvido com jovens do bairro 
Santa Cândida da cidade de Juiz de Fora/MG. A comunidade em questão possui um 
território marcado por um movimento de exclusão social, altos índices de violência 
envolvendo jovens, bem como a presença de outros atravessamentos sociais que, de 
acordo com o referencial sócio-histórico e político da psicologia, produz efeitos na 
construção subjetiva da juventude que nela habita. Em contraponto, também há uma 
história de luta e constituição de movimentos sociais de resistência que, muitas vezes, 
é desconhecida pelos jovens do bairro. A noção de território é aqui abordada 
principalmente em suas dimensões cultural e política, aparecendo como um lugar que 
ganha sentido pelo habitar de seus moradores e que atravessa formas de ser/estar no 
mundo. Assim, a pesquisa tem como objetivo investigar de que forma o marcador de 
território constrói subjetivamente a juventude a partir da compreensão de como os 
jovens de determinado território – tendo a rua como elemento constituidor do mesmo e 
de suas vivências – apresentam e reconhecem sua realidade. A proposta lança olhar 
para a juventude mas, a partir da juventude como interlocutora principal e protagonista 
deste processo. Assim, é fundamental compreender o sentido da fala dos jovens que 
habitam o nosso local de análise, pois as singularidades e pluralidades existentes 
constituem a produção de subjetividades, quando se entende que o território mantém-
se a partir das experiências vividas. A pesquisa tem como referencial metodológico a 
Pesquisa-Ação-Participante, de base qualitativa, que pressupõe a horizontalidade na 
relação entre pesquisador-pesquisado. Tal delineamento tem como referencial as 
produções das Ciências Humanas e Sociais e a Pesquisa Social (Minayo e Gomes, 
2012). Para tanto, utilizamos o grupo focal como ferramenta de produção conjunta de 
informações e diálogo, levantando questões pertinentes à sua realidade e à temática da 
investigação, sendo feita análise posterior a partir da Análise do Discurso foucaultiana. 
Neste sentido, a partir das narrativas dos jovens, podemos acessar as diferentes formas 
e processos de subjetivação que se dão em meio a interseccionalidade de marcadores 
sociais, mas que têm no território, suas experiências de construção de limites, 
autorizações e legitimações de suas performances. Compreender tais processos é 
também compreender estratégias de resistência cotidiana, construídas pelos próprios 
jovens, que podem ser potencializadas a partir de um trabalho coletivo e com 
compromisso ético e político com a realidade social. 
 
Palavras-chave: territórios; subjetividades; juventudes 
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#OCUPAR E RESISTIR: UMA ANÁLISE DA OCUPAÇÃO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELOS ESTUDANTES 

SECUNDARISTAS 

Maria Eugenia Augusto Gregório (PUC-SP) e Maria Aparecida Cunha Malagrino Veiga 
(PUC-SP) 

 

Resumo 
Em outubro de 2015, os estudantes secundaristas do Estado de São Paulo, 
surpreenderam o país com uma forma diferente de participação política. De certo modo, 
desvinculada de partidos políticos e de lideranças externas ao âmbito escolar, se 
materializou uma mobilização estudantil em que os secundaristas ocuparam algumas 
escolas públicas impedindo seu funcionamento regular, envolvendo posteriormente 
pais, lideranças, mestres, polícia e políticos. O evento se deu após o anúncio do 
fechamento de 94 escolas públicas. Na época, o Secretário de Estado de Educação 
declarou que algumas escolas estaduais de ensino secundário teriam uma 
“reorganização”; anunciou o fechamento imediato de algumas escolas e a transferência 
de 311 mil alunos para outros espaços escolares a maioria deles distantes de casa. Os 
argumentos utilizados pelo Secretário de Educação foram que estas escolas eram 
subutilizadas e consequentemente onerosas aos cofres públicos, assim, estes espaços 
seriam melhor aproveitados pelos municípios se transformados em escolas de 
Educação infantil e fundamental ou adaptados para outras funções. Constrangidos com 
essa decisão arbitrária em que nenhum dos envolvidos foi consultado e, após diversas 
manifestações os estudantes optaram por ocupar as escolas com o intuito do governo 
voltar atrás. Amparados pela tecnologia, como as redes sociais WhatsApp e Facebook, 
as ocupações aconteceram em uma velocidade impressionante, o que nos levou a 
ponderar sobre o que França (2015) identificou ao investigar a influência das novas 
tecnologias da informação e comunicação na participação e consciência política de 
jovens da região metropolitana de São Paulo. Em seus estudos a autora concluiu que é 
o uso específico da internet e não o indiscriminado, que está diretamente associado à 
participação e consciência política dos jovens na atualidade. Um exemplo disso, foi o 
material compartilhado pela internet, pelo Facebook, o Manual de Ocupação de Escolas, 
utilizado pelos jovens secundaristas brasileiros para nortear suas ações. (Folha de São 
Paulo, 25/11/2015; TV BRASIL, 21/12/2015). Produzido pelos estudantes chilenos, o 
Manual foi criado a partir das manifestações, passeatas e ocupações das escolas em 
2006, no Chile, no movimento conhecido como Revolta dos Pinguins. Deste modo, 
surge a possibilidade de analisar as possíveis aplicações do conceito de Consciência 
Política (Sandoval, 2009) no estudo de diversas formas de participação política de uma 
sociedade e suas relações com a Memória Política (Ansara, 2009).Para a tessitura do 
trabalho optou-se por uma pesquisa qualitativa, de análise imagética do documentário 
Acabou a Paz – Isso aqui vai virar o Chile (Finato; Pronzato; Souza, 2016) que registrou 
os depoimentos de diversos atores envolvidos nas mobilizações estudantis no Estado 
de São Paulo desde o seu início. Em análise preliminar, estimamos que os jovens 
registraram os acontecimentos por meio de mídias sociais como forma de garantir a 
Memória Política do movimento. De igual modo observamos expressiva relação do 
fenômeno em relação a uma das dimensões da Consciência Política que são as metas 
e ações dos movimentos sociais. 

Palavras-chave: juventude, participação política, escolas públicas. 

 

 



276 
 

276 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

 “MINHA ESCOLA, MINHAS REGRAS”: A POTÊNCIA DA JUVENTUDE NO 
MOVIMENTO DAS OCUPAÇÕES. 

Fabiana Valério (UFRJ) 

 

Resumo 
Este trabalho nasce da experiência vivida em atividades promovidas pelos jovens 
ocupantes no movimento das ocupações das escolas secundárias, ocorrido no Rio de 
Janeiro em 2016. O movimento teve início com a ocupação do Colégio Estadual Prefeito 
Mendes de Moraes, em março e se expandiu, culminando com a ocupação de 76 
escolas. Jovens estudantes se articularam e organizaram grupos ocupavam suas 
próprias escolas ao mesmo tempo em que coletivamente, formavam um corpo que 
reivindicava junto aos órgãos do governo solicitações como: melhorias e mudanças no 
sistema educacional, eleição direta para diretor e o fim do sistema de avaliação externa 
do governo (SAERJ). Tomando como metodologia a cartografia, um método que cria o 
seu fazer no próprio processo de pesquisar, utilizou-se nesse estudo anotações 
registradas em diário de campo durante a realização de atividades e visitas realizadas 
em escolas ocupadas. A partir disso, o presente trabalho visa: relatar questões 
importantes que o movimento revela sobre a realidade das escolas públicas; discutir o 
papel da juventude na produção de novas formas de educação; e problematizar o atual 
modelo da educação e o papel que o aluno ocupa nele. Como resultados e discussão, 
entende-se que pensar o movimento das ocupações é pensar o modelo de educação à 
que estamos constantemente submetidos, e experimentar uma ocupação é entender de 
perto como é importante mexer nos discursos naturalizados e propagados o tempo todo, 
seja por meio do pensar, do sentir ou do fazer. Um dos aspectos que esse movimento 
de resistência evidencia é o lugar que o aluno ocupa neste modelo, e o quanto esse 
lugar é o tempo todo fixado pelas prescrições do sistema escolar. O aluno enquanto um 
corpo obediente, comandado por regras que não o deixam agir; individualizado em seu 
papel, apartado das decisões sobre sua própria rotina, submetido a regras que 
obedecem a uma lógica própria e além de não contemplar necessidades deste grupo, 
funcionam impossibilitando-o. O que dizer de uma escola onde os alunos não podem 
ter acesso à biblioteca, senão que esta regra se opõe totalmente aos princípios da 
educação? Pois, era esta uma das reivindicações de uma escola ocupada, na pauta 
interna elaborada pelos ocupantes, um tópico que dizia: “nos deixem usar a biblioteca 
da escola”. A ocupação dos secundaristas traz à tona muitas questões escondidas por 
trás dos comandos frios de uma gestão escolar que privilegia índices, números, e o 
cumprimento de regras, e essa exposição denuncia e desmonta práticas que 
desumanizam a educação e reduzem o aluno a mero expectador de um processo no 
qual ele deveria ser ativo. Se pensarmos nas marcas produzidas pela potência do 
encontro de corpos que se agenciam a outros para criar e expressar (Barros), o que nos 
contariam as marcas que as ocupações deixaram? O que elas dizem sobre a juventude 
que, contrariando o discurso da alienação política dos jovens, construiu um movimento 
que sacudiu a educação pública mostrando que existe vida pulsando nas salas de aula, 
e vida que não se encrua com a rigidez das regras.  
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ANÁLISE DO VOCACIONAL: O GRUPO COMO DISPOSITIVO SUBVERSIVO DE 
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Thiago Colmenero Cunha (UFRJ), Camila Moreira e Crespo (UFRJ), Diego Pessanha 
Silveira (UFRN), Laíza da Silva Sardinha (UFRJ) e Patrick Silva Botelho (UFRJ) 

 

 

Resumo 
O projeto “Construindo um processo de escolhas mesmo quando ‘escolher’ não é um 
verbo disponível”, vinculado ao Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania - 
NIAC, programa de Extensão Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e ao Instituto de Psicologia, atua no CEASM - Centro de Estudos e Ações 
Solidárias da Maré, localizado no Morro do Timbau no Complexo da Maré, um dos 
maiores conjuntos de favelas do Rio de Janeiro, com aproximadamente 130 mil 
moradores, na Zona Norte. O projeto tem como público alvo alunos do preparatório para 
concursos do Ensino Médio técnico e regular. Nesse espaço realiza-se a formação de 
grupos da Análise do Vocacional, que se propõem a colocar em análise construtos como 
vocação e escolha profissional, utilizando-se da escolha profissional como disparador 
para pensar os processos de escolha não só referentes à profissão, mas também a 
outros âmbitos da vida. A atuação se dá em uma média de quinze encontros com um 
número de quarenta e cinco alunos, utilizando dispositivos, que são “máquinas de fazer 
ver e de fazer falar” (Deleuze,1990 apud Magalhães e Bicalho, 2012), pretendendo 
disparar, a partir de temas que atravessam as escolhas, a reflexão e discussão. São 
utilizados poemas, vídeos, textos, dinâmicas, ou seja, ferramentas atraentes à 
juventude que permitam a problematização do assunto desejado. A seleção dos 
assuntos apresentados no grupo surge a partir das falas dos participantes nos 
encontros, que ajudam na construção de dispositivos e temas a serem trabalhados. No 
entanto, ao promover outras formas de intervenções que se afastam de práticas 
docilizadoras vigentes no sistema educacional, nos percebemos capturados pelo 
sistema que criticamos; práticas disciplinadoras como a obrigatoriedade da presença 
em sala, materializada no fazer chamada, no silêncio, assim como salas de aula 
superlotadas.  Tais obstáculos necessitam que analisemos nossas práticas 
cotidianamente, produzindo rachaduras no sistema ao tentar utilizá-lo ao nosso favor. 
Procurando fugir da lógica de especialista implementada pelos discursos produzidos 
pela Psicologia Tradicional que busca individualizar, disciplinarizar e culpabilizar através 
de uma “ortopedia do sujeito”, que contribui para a invisibilização das subjetividades e 
particularidades de cada indivíduo, apostamos na autonomia dos adolescentes como 
forma de subverter esta prática docilizadora de corpos. Dessa forma, acreditamos na 
potência do grupo como uma forma de facilitar o empoderamento através da 
coletivização dos atravessamentos, bem como a reflexão a partir do estranhamento das 
práticas individuais e coletivas. Para a realização dessa pesquisa-intervenção, utiliza-
se como base do estudo o grupo enquanto dispositivo, as atividades desenvolvidas e 
os diários de campo produzidos ao longo dos encontros. Serão utilizadas como 
referencial teórico o método da cartografia, entendendo que por ela é possível 
“transformar observações e frases captadas na experiência do campo em conhecimento 
e modos de fazer” (Barros e Kastrup, 2010 apud Cunha, 2014). O resultado preliminar 
aparece pela conscientização dos critérios elencados na tomada de decisões e do 
exercício crítico da participação política na sociedade, visando um processo de 
protagonização e emancipação dos alunos enquanto cidadãos criadores, recriadores e 
pertencentes a um território singular como o Complexo da Maré.  

Palavras-chave: autonomia; desindividualização; produção de subjetividade; grupo; 
escolhas 
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Cátia dos Santos Barcelos Bastos (UERJ), Edna de Assunção Melo Chernicharo 
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Resumo 
O presente resumo compartilha a experiência com jovens e a escolha profissional em 
um Programa de Orientação Profissional e Gestão da Carreira realizado com alunos do 
ensino médio do Colégio de Aplicação de uma universidade pública do estado do Rio 
de Janeiro, bem como com alunos de cursos de graduação da mesma instituição. O 
referido Programa contempla a realização de oficinas temáticas com o público citado 
caracterizando um espaço de reflexão e diálogo sobre questões relacionadas ao mundo 
do trabalho, as profissões e ao processo de escolha profissional, visando estimular o 
amadurecimento, a conscientização e a ampliação de repertório desses jovens. O 
aporte teórico e metodológico para realização deste trabalho está baseado na 
Perspectiva Sócio Histórica da Orientação Profissional - possibilitando superar uma 
visão biológica e naturalizante sobre o sujeito, contextualizando e integrando seu 
processo de escolha às múltiplas dimensões de sua vida; bem como nos princípios da 
Teoria da Dinâmica dos Grupos - campo dedicado ao conhecimento dos pequenos 
grupos, considerando especificamente os fenômenos grupais e suas leis de 
desenvolvimento; e do Modelo de Pesquisa-Ação de Kurt Lewin - um tipo de pesquisa 
qualitativa, com base empírica, concebida e realizada em estreita associação com a 
resolução de problemas coletivos. Podemos destacar na realização das oficinas do 
Programa mencionado os seguintes eixos temáticos: o mundo do trabalho, sua 
construção e problemáticas, informações sobre as profissões e a importância do 
autoconhecimento para o processo de reflexão e escolha profissional. As oficinas foram 
realizadas em pequenos grupos de até 15 participantes, com um tempo médio de duas 
horas de duração, onde circularam no universo de diálogo desses jovens dilemas, 
angustias, preocupações, expectativas, sonhos, fantasias e mitos no processo de 
escolha da profissão; além de questões relacionadas a inserção no mercado de trabalho 
e pressões de todas as ordens - sociais, familiares e entre pares. O processo de 
Orientação Profissional na perspectiva aqui colocada envolve de forma mais ampla não 
só a definição pela escolha de uma profissão, mas, sobretudo, a possibilidade de 
exercitar e maturar o próprio processo de escolha em si, considerando seus contextos 
e condições, propondo que seja assim mais reflexivo, consciente e autêntico. Nesta 
perspectiva podemos falar de um processo de Orientação Profissional de base 
emancipatória, no sentido do sujeito se apropriar de suas escolhas considerando a 
integralidade da sua vida, a saber, aspectos familiares, sociais, econômicas, políticos, 
culturais, dentre outros, postos em jogo.  Nas avaliações realizadas com mais de 150 
jovens, que participaram destas oficinas, destacam-se, pela fala dos mesmos, enquanto 
um ganho a proposição de um espaço convidativo e livre para a reflexão, contribuindo 
para a construção de um processo de escolha, ou aproximação da mesma, com maior 
apropriação, consciência e autenticidade. 
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MEU CABELO É LUTA: RACISMO, RESISTÊNCIAS E EMPODERAMENTO NEGRO 
NO FACEBOOK 

Jéssica de Souza Carneiro (UFC) e Pedro Renan Santos de Oliveira (UFC) 

 

Resumo 
Os sites de redes sociais (SRS) têm se mostrado como campo de produção de múltiplas 
narrativas que se materializam imagética e verbalmente e que produzem 
tensionamentos de discursos e disputas identitárias. No intuito de entender as 
reatualizações do racismo e as opressões ligadas à cor e etnia na internet, este trabalho 
se propõe a compreender de que forma os movimentos de ciberativismo disparados 
pelos SRS, sobretudo o Facebook, produzem narrativas de identidade que impulsionam 
as lutas e disputas discursivas ligadas diretamente à resistência e ao empoderamento 
negro. Para fins de análise, o recorte empírico desta pesquisa – ainda em etapa inicial 
– tem o grupo de Facebook intitulado “No e Low Poo Iniciantes” como corpus, com corte 
temporal a análise das postagens realizadas entre os meses de janeiro e junho de 2016. 
O grupo consiste na reunião de novos adeptos à técnica “No e Low Poo” e, 
principalmente, pessoas que estão em processo de transição da química alisante aos 
fios naturais e/ou crespos. A técnica do “No e Low Poo” consiste no abandono de 
produtos que contenham substâncias nocivas à saúde capilar, como parafina, petrolatos 
e silicones insolúveis, e é praticada majoritariamente por pessoas com cabelos 
encrespados. Por tratar-se de um grupo que não reduz as discussões sobre a qualidade 
capilar e técnicas de manuseio do cabelo, mas por ampliar-se aos debates étnicos 
inerentes aos traços afrodescentes, ele se configura como produtor de identidade e, por 
estes motivos, é estratégico para os fins desta pesquisa. Ainda sobre as características 
do grupo, trata-se de uma modalidade de grupo fechado, com 215.786 membros, e 12 
administradores, em que o ingresso está condicionado ao convite de alguém já 
participante. O material qualitativo é composto de retratos de tela das postagens 
veiculadas entre o período de análise, em que constam conteúdos não apenas voltados 
à técnica, mas relatos sobre o árduo “período de transição”, que consiste no abandono 
de processos de alisamento químico. Dentre os achados da pesquisa, percebeu-se no 
grupo uma rede de suporte de pessoas passam por situação de preconceito ao assumir 
os fios crespos naturais, e encontram nesta “transição” uma ferramenta de 
autoaceitação, autoempoderamento, e principalmente um instrumento para debates 
políticos sobre disputas étnicas e raciais. Deste modo, no tangente às disputas 
identitárias e movimentos de empoderamento, principalmente nas identidades étnicas 
que se apresentam como o cerne central deste trabalho, os SRS têm proporcionado o 
emergir dos discursos de resistências e, sobretudo, novos engendramentos éticos, 
estéticos e políticos, e que dimensionam a análise dessa Rede como espaço importante 
de (re)produção social. 
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PROTAGONISMO JUVENIL NA CONTEMPORÂNEIDADE: INTERLOCUÇÕES COM 
O PRONATEC. 

Ana Carla Nascimento Sales (UFC) e Juliana Maria do Nascimento Mota (UFC) 

 

Resumo 
Neste trabalho acadêmico, o qual foi produzido após uma reflexão acerca da 
possibilidade do exercício do protagonismo juvenil, a partir da política pública do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. Utiliza-se 
como material teórico o conceito de protagonismo juvenil, definido pelo autor Antônio 
Carlos da Costa, na obra Protagonismo Juvenil: Adolescência, Educação e Participação 
Democrática, e a relação desse conceito com os objetivos do PRONATEC, que são, 
principalmente, “ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, 
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica 
de nível médio” (Vasconcelos Neto, 2014, p.3), previstos pela Lei nº 12.513. Objetiva-
se com tal temática esclarecer a importância de o jovem contemporâneo ser 
protagonista da sua própria história, mesmo que este esteja inserido em um curso 
voltado para os objetivos do mercado de trabalho, pois “[...]a tarefa (do jovem) não é 
somente da ordem da dominação da natureza e da transformação de matéria-prima em 
mercadoria, mas, sim, do desenvolvimento da capacidade reflexiva do eu de produzir 
informação, comunicação, sociabilidade, com um aumento progressivo na intervenção 
do sistema na sua própria ação e na maneira de percebê-la e representá-la. Podemos 
mesmo falar de produção da reprodução” (Melucci, 2007, p. 30). À vista disso Costa diz 
que, a origem da palavra protagonista, do grego, consiste em Proto (o primeiro, o 
principal) e Agoniste (lutador), ou seja, “protagonista quer dizer, então, o lutador 
principal, personagem principal, ator principal, ou mesmo agente de uma ação” (Costa, 
2000, p. 150)”.  Assim sendo, sabe-se que os estudantes do PRONATEC, os quais são, 
na maioria das vezes como previsto pela política pública, beneficiários dos programas 
federais de transferência de renda, encontram-se em convivência com a desigualdade 
social e o ciclo da pobreza, contudo, como coloca o autor Pedro Demo na obra Pobreza 
Política, Polêmicas do Nosso Tempo, sobre a pobreza material e a pobreza política, 
uma poderá condicionar à outra, porém, uma não se reduz à outra, já que a pobreza 
política consiste na incapacidade de o sujeito gerir o próprio destino, e na “dificuldade 
de institucionalização da democracia” (Demo, 1996, p. 10). Desse modo, percebe-se 
que as desigualdades sociais e econômicas se manifestam, de certa forma, com o apoio 
da pobreza política, já que a partir do momento em que o homem apenas consegue 
construir sua história, por meio de condições dadas, ele encontra-se desprovido de sua 
liberdade, e muitas vezes sua identidade, pois a identidade não depende só do sujeito, 
mas também das circunstâncias encontradas. (Martins, 2014). Dessa forma, nota-se 
que, embora haja a possibilidade de, a partir da capacitação profissional, os usuários do 
PRONATEC exercerem o protagonismo juvenil, ainda há um longo caminho a percorrer 
à respeito da efetividade das políticas públicas em nosso país, pois “seria ingênuo não 
reconhecer  a persistência de efeitos negativos de nossa cultura política sobre as 
políticas públicas da juventude”, já que, para a consolidação de uma melhoria, 
“depende-se do desempenho de vários atores envolvidos” (Novaes, 2007, p. 280). 
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Resumo 
O Laboratório de Pesquisa em Psicologia Ambiental (LOCUS) da Universidade Federal 
do Ceará vem realizando estudos que objetivam conhecer os afetos envolvidos no 
encontro do jovem com a cidade, dando ênfase aos Contrastes, categoria afetiva que 
pode ser potencializadora ou despotencializadora da ação. Este trabalho apresenta uma 
pesquisa realizada com jovens de uma escola da rede privada de Fortaleza/Ce, 
localizada em um bairro com elevado IDH. Na etapa anterior o mesmo estudo foi feito 
com jovens de escola pública, situada em bairro com baixo Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) para efeitos comparativos. A partir da Psicologia Ambiental, este estudo 
objetivou compreender o indicador afetivo Contraste como dimensão da Estima de 
Lugar categoria afetiva de avaliação de ambientes (Bomfim,2003). Buscou-se também 
identificar como as respostas de Contrastes influenciam na qualificação da Estima de 
Lugar dos sujeitos em relação aos bairros onde residem; analisar o compromisso ético-
político com a cidade; e investigar as relações entre o indicador afetivo Contraste e o 
Sofrimento ético-político nos jovens participantes. A pesquisa justificou-se pela 
necessidade de compreender como, no encontro com a cidade, o jovem é afetado de 
forma a potencializar ações e participações na cidade; ou de forma oposta 
despotencializar-se, de modo a agir passivamente e com menor implicação com os 
espaços citadinos. Tomamos a Afetividade como categoria analítica que integra razão, 
sentimentos e emoções, e a Estima de lugar potencializadora ou despotencializadora 
do encontro com a cidade. Para alcançar os objetivos, realizou-se em três fases 
distintas, a saber, Aplicação e Análise dos Mapas Afetivos (Bomfim, 2003); Grupo Focal 
e Trilha Urbana.  Inicialmente, foi aplicado o Instrumento Gerador de Mapas Afetivos 
(IGMA) em alunos do primeiro e segundo ano do Ensino Médio. As análises preliminares 
desse instrumento guiaram o grupo focal e a oficina de Fanzines, realizadas na segunda 
etapa; e posteriormente a trilha urbana. A partir da análise dos mapas, observou-se uma 
potencialização das ações por meio das imagens de Contrastes que surgiram nos IGMA; 
as categorias de Agradabilidade e Pertencimento apareceram de forma significativa, 
sendo exemplificadas na amizade, na estrutura bem conservada e nos espaços de lazer, 
demonstrando implicações potencializadoras com os bairros. Observou-se também 
imagens de Destruição e de Insegurança, além de Contrastes que implicam em uma 
despotencialização da ação.  Neste último caso, relacionou-se à insatisfação, 
insegurança, poluição e ao assédio sofrido nas ruas. Estes dados foram discutidos e 
confirmados no grupo focal e na construção dos fanzines, onde os adolescentes 
puderam colocar suas percepções de modo mais particular, problematizando seus 
sentimentos e o que poderiam melhorar nesses espaços.  Compreendendo o ambiente 
como sócio físico, a pesquisa possibilitou uma reflexão crítica por parte dos jovens sobre 
a organização do espaço urbano, a segregação sócioespacial, a percepção do que 
valorizam e do que sentem falta nos bairros e na cidade. Quanto à escola, notou-se que 
os alunos apresentaram uma estima predominantemente potencializadora, havendo, 
todavia, uma necessidade de mais momentos de discussão que foram proporcionadas 
pela pesquisa.  
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ESTUDANTIL E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

Karina Oliveira Martins (UFG) 

 
Resumo 
O debate sobre o papel da educação formal dentro do campo que busca transformação 
social, em especial no marxismo, é amplo, polêmico e está longe de ser consensual. De 
um lado, há os que advogam sobre um possível papel emancipatório da escola, de outro 
os que defendem o papel restrito de reprodução das relações sociais de produção 
capitalista fazendo da escola, portanto, uma instituição incompatível com qualquer papel 
emancipatório. Dentre os autores da segunda concepção encontra-se Mauricio 
Tragtenberg, um marxista heterodoxo influenciado também pelo anarquismo. Trata-se 
de uma referência nas áreas de Estudos Organizacionais, de Administração, Ciências 
Sociais, Educação e, também, na militância política. Utilizaremos a sua obra para pensar 
as instituições de ensino como organizações burocráticas que têm como função formar 
a força de trabalho, contribuir para a internalização de ideologias e para a reprodução 
material da divisão de classes. Assim, a educação formal atua, inclusive, subjetivamente 
e na constituição de normas e da moral. O movimento estudantil é um ator privilegiado 
no combate a esta organização burocrática. Contudo, são poucas as análises sobre o 
movimento estudantil presente no marxismo, sobretudo, se excluirmos as discussões 
sobre as explosões das rebeliões estudantis mundial nos anos 60. Esta ausência pode 
ser reflexo de uma irrelevância atribuída ao movimento estudantil (por este não estar 
diretamente imerso no processo produtivo), da ausência de produção acadêmica de 
seus agentes ou reflexo de uma decadência do movimento estudantil após as rebeliões 
dos anos 1960. A inexistência de relatos e análises de experiências concretas do 
movimento estudantil que não oriundas dos anos 60 constitui-se em uma grande 
dificuldade para a sua análise. Contudo, o movimento estudantil possui um papel 
relevante nas lutas sociais, ainda que não seja devidamente reconhecido. Portanto, é 
necessário compreender as suas potencialidades e suas contribuições para as lutas 
sociais e para o processo revolucionário que almeja a criação de uma nova sociedade. 
Assim, o presente trabalho pretende não só entender melhor o movimento estudantil, 
mas também potencializar sua atuação, contribuindo para sua ascensão e para o 
desenvolvimento de um movimento estudantil revolucionário. O trabalho divide-se em 
duas partes. Na primeira, analisa o papel da escola enquanto organização burocrática. 
A segunda parte, analisa o movimento estudantil e seu potencial, diferenciando o 
movimento estudantil burocrático do movimento estudantil autogestionário. Nesta 
análise serão feitas problematizações por meio de análises teóricas e de experiências 
práticas do movimento estudantil. Como considerações finais serão feitos destaques 
sobre como movimento estudantil autogestionário tem um potencial na transformação 
social ao criar novas relações sociais, novos conhecimentos, constituir novas 
subjetividades, contribuir para o desenvolvimento da consciência de classe, lutar por um 
outro projeto de educação, contribuir para o aprendizado que as lutas proporcionam, 
construir novas lutas para além das problemáticas estudantis e impulsionar processos 
revolucionários.  
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DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA DE CRIANÇAS E JOVENS NA ESCOLA: 
DISCUSSÕES E APONTAMENTOS 

Isa Kaplan Vieira (UFRJ) 
 
 

Resumo 
A ideia de desobediência de crianças e jovens tem sido vista na Psicologia, nas últimas 
décadas, predominantemente através da perspectiva desenvolvimentista que a 
classifica em formas autônomas e heterônomas: a primeira é associada a capacidade 
de reflexão, argumentação e negociação e a segunda é aquela que representa uma 
ação mais expressiva e disruptiva, não pautada na argumentação e na internalização 
das regras. Este trabalho parte do entendimento de que esta categorização vigente de 
desobediência na infância e juventude tem servido a uma deslegitimação da 
desobediência compreendida como heterônoma, uma vez que o modo de ação que a 
qualifica é visto como imaturo. Tal modo de desobediência (ou “indisciplina”) tem sido 
cada vez mais notado na escola e vem sendo compreendido por alguns como forma de 
resistência (Giroux, Willis). Esta perspectiva tem a vantagem de incluir um olhar não 
patologizante e individualizante para tais ações (Guirado, 1996). Entretanto, ela 
possibilitaria o vislumbre de deslocamentos institucionais mobilizados por estas? Tais 
concepções não se dão de forma homogênea e o trabalho em questão parte de um 
levantamento bibliográfico inserido no processo de escrita de dissertação e busca se 
aprofundar em questões teóricas acerca da relação entre modos de desobediência e a 
ideia de resistência na escola. Neste sentido, algumas perguntas iniciais que parecem 
se colocar são: diante de que aspectos podemos pensar que a desobediência se 
configura como resistência na escola? Como estas ações incidem na reinvenção 
cotidiana do espaço escolar? Nesta discussão, vemos a ideia de que tais formas de 
resistência cotidiana seriam “manobras desesperadas”, diante da impossibilidade de se 
estabelecer um diálogo, mas que não melhorariam a possibilidade de que este diálogo 
seja estabelecido (Giroux, 1986). Neste sentido, os efeitos de tal forma de resistência 
são vistos como bastante restritos. Entretanto, observando concepções como a de Scott 
(2003) acerca das resistências cotidianas e informais de grupos dominados, podemos 
entender que existem atos de desobediência e insubordinação - mais discretos, 
fortuitos, ou declarados - que “põem os limites à prova” na relação entre alunos e 
professores, diretores e inspetores, mobilizando desvios naquilo que está instituído. 
Compreendendo-se que a possibilidade de diálogo pode estar comprometida por modos 
de destituição da fala destas crianças e jovens, tal perspectiva nos ajuda a reconhecer 
maneiras que tais “pequenas” ações podem incidir no espaço escolar - por exemplo 
assinalando a desconexão de muitos em relação às trajetórias e sentidos escolares 
“oficiais” (Marsh et al, 1994) e o investimento em outros sentidos da vida escolar, mais 
próximos do interesse destes, assim como apontando a necessidade de novas 
formas/espaços de diálogo. Partindo-se da noção de Scott (2003) de que tal forma de 
resistência é individual mas ao mesmo tempo diz respeito a uma subcultura de 
resistência - em que existe um modo de cumplicidade entre os subordinados - parece 
se colocar, para a pesquisa empírica a ser realizada nos próximos meses a busca de 
uma melhor compreensão sobre os modos de produção de tal cumplicidade entre 
crianças na posição de aluno e sua conjunção com formas de desobediência. 
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Intervenções Psicossociais no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV): o grupo enquanto lugar de calor e potencialização de jovens 

em situação de vulnerabilidades sociais 

Marcela de Andrade Gomes (UFSC) e Bruna Corrêa (CESUSC) 

 

Resumo 
O presente trabalho se propõe relatar a experiência de um trabalho realizado no Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de jovens, majoritariamente, 
oriundos de baixa renda, residentes da cidade de Florianópolis (Santa Catarina). O 
SCFV se constitui como um serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS), é oferecido de maneira complementar ao trabalho social com 
famílias realizado pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Família (PAIF) e 
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). 
Além disso, o SCFV tem um caráter preventivo e proativo, baseando-se na defesa e 
afirmação de direitos, bem como no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, 
objetivando o alcance de alternativas emancipatórias para o enfretamento das 
vulnerabilidades sociais através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
A partir de uma prática de estágio, relataremos as experiências vivenciadas durante o 
período de 8 meses em que uma das autoras ocupava o lugar de “orientadora social”, 
tal como previsto nas orientações técnicas. Foram realizados mais de 80 encontros, com 
uma média de 13 adolescentes cada e com idades variando de 13 à 18 anos. Esses 
encontros ocorriam quatro vezes por semana no período vespertino e eram divididos 
em oficinas de Arte e Cultura, Mundo do Trabalho, Informática e Esporte/Lazer. A partir 
da perspectiva de Vygotsky, compreendemos que a constituição do sujeito se faz a partir 
das relações sociais, que mediarão os processos de subjetivação e objetivação. 
Partimos também da apropriação teórica que Sawaia realiza de Espinoza, entendendo 
o sujeito como uma potência de vida e o grupo como uma possibilidade de “bom 
encontro”. Assim, elaboramos dinâmicas e atividades que pudessem inscrever um lugar 
de fala e escuta para estes jovens, de modo a constituir um lugar de calor que 
potencializa novas formas de signific(ação) que ampliem as possibilidades de existência 
destes sujeitos. Temas como relacionamentos, drogas, sexualidade, relações de 
gênero, família emergiram nestes encontros, onde os jovens pudessem trazer seus 
processos de significação e, no encontro com a alteridade, pudessem (re)criar seus 
modos de subjetivação. Nesse sentido, defendemos a riqueza do dispositivo grupal na 
Proteção Básica em Assistência Social já que favorece a produção e negociação de 
sentidos, possibilita as (des)identificações discursivas, ampliando as possibilidades de 
significação, servindo como um espaço de promoção e proteção da saúde psicossocial 
de jovens que, em geral, encontram-se em contextos de diversas vulnerabilidades 
sociais. Por fim, defendemos a importância que os CRAS (Centro de Referência em 
Assistência Social) possui na vida de grupos sociais que se encontram em situações 
precárias de existência, servindo como um lugar de enfrentamento para o sofrimento 
psíquico recorrente das vulnerabilidades sociais. Destacamos a importância do 
dispositivo grupal que pode servir de lugar de bom encontro, de calor, de trocas e de 
potencialização, servindo de acolhimento frente aos dilemas e tensões vivenciados na 
juventude. Intervenções psicossociais como esta, colabora com a luta de uma psicologia 
voltada para a promoção dos direitos humanos, inscrevendo lugares de resistência 
diante das práticas de opressão e sofrimento.  

Palavras-chave: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 
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UMA ANÁLISE SOBRE OS CAMINHOS DA EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE 
BRASILEIRA 

Luana Isabelle Cabral dos Santos (UFRN) e Oswaldo Hajime Yamamoto (UFRN) 

 
Resumo 
A noção de sobre o grupo “juventude” não é consensual, no entanto, de modo geral 
essa fase é compreendida como um período de intensas transformações relacionadas 
a um conjunto de determinantes individuais/biológicos, sociais, econômicos e culturais, 
assim como, aqueles relacionados à aquisição de autonomia, inserção no mercado de 
trabalho e expectativa de vida da população. Diante da diversidade desse grupo e de 
duas demandas, o Estado passa realizar uma série de ações, a partir do entendimento 
dos jovens como sujeitos de direitos. Em 2004, foi criado um grupo de trabalho 
interministerial de juventude, que realizou um mapeamento no qual se constatou a 
fragilidade das ações e programas voltados para a juventude, que existiam naquele 
momento. Em 2005, é criada a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), o Conselho 
Nacional de Juventude (CONJUVE) e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
(Projovem). Atualmente, todas essas conquistas estão correndo sério risco de serem 
interrompidas ou encerradas, em virtude do avanço de uma pasta conservadora e 
autoritária, na qual os direitos da juventude e de outros grupos deixam de ser 
reconhecidos e, portanto, passam a serem descartados. Dessa forma, será feita análise 
documental das políticas de juventude mapeadas, além dos seguintes documentos: 
material das três Conferências Nacionais de Juventude, Plano Nacional de Juventude e 
Estatuto da Juventude. Essa primeira etapa se encontra em andamento e responderá 
sobre as respostas que o Estado dá às necessidades e demandas da juventude. A 
segunda etapa se refere à análise dos documentos produzidos pelos movimentos 
juvenis organizados, identificando aspectos como: estrutura, conteúdo, 
pautas/bandeiras, metas, objetivos, etc., para, em seguida realizarmos entrevistas, 
aprofundando um pouco mais o entendimento sobre como esses movimentos 
contribuem ou podem contribuir para um projeto emancipatório. Por fim, a ideia é juntar 
esses dois blocos de análise e entender quais os caminhos ou trajetórias de 
emancipação da juventude, se essas trajetórias são realidades possíveis e em que 
medida. Esse trabalho faz parte da minha tese de doutorado, cujo objetivo é: discutir e 
analisar as trajetórias de emancipação juvenil no contexto do capitalismo brasileiro, 
identificando os espaços institucionais nos quais a juventude está presente, analisando 
o papel do Estado na garantia e efetivação dos direitos humanos da juventude e 
mapeando os movimentos juvenis organizados para analisar os aspectos de suas 
estruturas. Até o momento, foi feito um mapeamento das políticas públicas voltadas para 
a juventude nos diferentes ministérios e secretarias. Segundo o site da Secretaria 
Nacional de Juventude existem cerca de 6 políticas voltadas, exclusivamente, para esse 
público, são elas: Programa Estação Juventude, Plano Juventude Viva, Projovem 
Urbano, Projovem Trabalhador, Juventude Rural e Pronaf Jovem. O Projovem 
Adolescente não está nessa lista, por seu público alvo ser adolescentes, no entanto, a 
partir dos 15 anos esses adolescentes também são considerados jovens. Estamos 
analisando essas políticas, assim como os documentos citados acima e iniciamos o 
mapeamento dos movimentos juvenis nacionais. Esperamos que no simpósio 
possamos ter finalizado a etapa da análise documental e ter iniciado a análise dos 
documentos dos movimentos e entrevistas. 
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A POLITICA PROIBICIONISTA E A CRIMINALIZAÇÃO DA JUVENTUDE NAS 
PERIFERIAS 

Rayssa Modesto de Souza Brito (UECE), Amanda Karoline de Oliveira Ribeiro 
(UECE), Ronaldo Rodrigues Pires (UFC) 

 
 

Resumo 
A drogadição é uma temática vastamente discutida na atualidade sendo considerada 
como uma questão de saúde pública. Observa-se um discurso, amplamente aceito, de 
criminalização das drogas e, principalmente, de seus usuários. Este discurso impede o 
reconhecimento que o uso de drogas deve ser compreendido em diferentes esferas 
desde a política, jurídica, cultural e subjetiva. Buscando ampliar essa discussão, 
percebe-se que essa problemática atinge diretamente uma parcela significativa da 
população: os jovens da periferia. É a esse grupo que se destina, na sua forma mais 
brutal, os efeitos do paradigma proibicionista através dos aparatos repressivos do 
Estado e da violenta economia política do tráfico. A chamada “guerra às drogas” é, na 
verdade, uma guerra a essa população sistematicamente excluída pelo poder público 
dada a insuficiência de investimentos e o descaso com as políticas para juventude. O 
objetivo deste trabalho é problematizar a relação das políticas do Estado de combate ao 
tráfico de drogas e seus efeitos nos jovens da periferia. Utilizou-se nessa pesquisa o 
método de revisão bibliográfica narrativa de forma a contribuir com a investigação em 
torno desta questão. Para isso buscou-se em livros e bases de dados, como o Scielo e 
Google Acadêmico, artigos e pesquisas que trouxessem os descritores: drogas, 
juventude e cultura. Como resultados dessa busca percebeu-se que existe uma série 
de questões que precisam ser analisadas para entender a relação entre a sociedade 
civil e as drogas. Dentre elas observa-se que as drogas passam a ocupar, no debate 
público, a posição de perigo à saúde pública estando associada à esfera patológica, a 
criminalidade e a violência urbana. Essa posição compõe no imaginário social a ideia 
de que é possível tratar a questão como um problema que pode ser resolvido por meio 
da proibição e repressão. O cenário de “guerra às drogas” proporciona discussões 
circulares e rasas e o que se observa enquanto resultados dessas políticas é a 
estigmatização e violência contra segmentos muito específicos da população como a 
juventude pobre das periferias. No que diz respeito à vida dos jovens observa-se que 
para além do uso de drogas a questão do tráfico também é fundamental, pois, ela 
aparece, dentre outras coisas, como uma possibilidade de inserção dos jovens em uma 
atividade econômica que não conseguem pela via do trabalho formal e como forma de 
reconhecimento social. Conclui-se assim que, a “guerra às drogas” dissimula questões 
de fundo estrutural da sociedade e produz exclusão e aniquilamento da juventude pobre 
pelo poder do Estado, que, em tese, deveria protegê-la. Acredita-se aqui ser importante 
que a Psicologia se volte à temática de modo a dar centralidade aos indivíduos que se 
veem no meio de uma guerra da qual não têm escapatória e cujos efeitos mais 
devastadores são a perda de direitos, a desumanização e a morte.  
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O FEMINISMO E O FEMININO NO CONTEXTO DO MOVIMENTO HIP HOP DE 
RECIFE 

Dandara Oniilari (UFPE), Jaileila de Araújo Menezes (UFPE), Karla Galvão Adrião 
(UFPE) e Renata Moura (UFPE) 

 
 
Resumo 
O hip hop tem como forte referência identitária sua construção como um movimento 
sócio-político-cultural de contestação às desigualdades sociais. O movimento tem por 
composição quatro elementos práticos, sendo eles o rap, a discotecagem, o break, e o 
graffiti que se adensam politicamente através do assim denominado quinto elemento 
que é o conhecimento ou consciência histórica de opressão. Um dos caros temas de 
enfrentamento político no âmbito do hip hop diz respeito às opressões de gênero que 
estabelecem diferentes posicionamentos entre os/as jovens, tais como as fronteiras 
entre femininas e feministas. A presente pesquisa tem sua origem no interior do campo-
tema movimento hip hop da cidade de Recife, no qual a partir da experiência com 
pesquisas anteriores, foi possível perceber a existência de pelo menos dois grupos 
liderados por mulheres, de forte atuação na cena local. O primeiro coloca-se enquanto 
feminista, e possui uma ligação com outros grupos feministas da cidade, para além da 
cena hip hop. Em contrapartida, o segundo grupo parece buscar desvincular 
nominalmente suas ações do feminismo. A presente pesquisa teve como objetivo geral: 
pensar as possíveis causas que geram simpatias e antipatias entre as jovens hip 
hoppers e o movimento feminista, no intuito de tentar compreender a forma como o hip 
hop se relaciona com o feminismo. E como objetivos específicos buscamos: identificar 
os significados que jovens mulheres hip hoppers constroem sobre o feminismo; refletir 
a respeito das práticas sociais de jovens mulheres do movimento hip hop naquilo que 
as aproxima ou distância do legado feminista; e analisar a dicotomia “feminismo-
feminino” encontrada no movimento e sua repercussão para o enfrentamento das 
desigualdades de gênero no hip hop. Faz-se importante ressaltar que a pesquisa em 
questão acontece sob o prisma das metodologias de inspiração feminista, que entre 
outros aspectos não enxergam o processo de pesquisa enquanto perpassado pela 
neutralidade ou universalidade, e problematizam também a maneira como o saber 
científico pode ser construído de modo a legitimar ou deslegitimar desigualdades. O 
levantamento dos dados foi feito principalmente a partir de entrevistas semiestruturadas 
e analisados à luz da análise crítica do discurso proposta por Norman Fairclough. 
Notamos que as mulheres que aderem à bandeira política do feminismo estão mais 
vulneráveis à violência de gênero, vivência de assédios e desqualificação de sua 
condição de produtora cultural. Notamos que a fronteira entre femininas e feministas se 
constrói em função das pautas de liberdade sexual e aborto e a impossibilidade de 
adesão estratégica a uma pauta comum acaba fragilizando a representatividade política 
das mulheres em relação aos jovens homens no interior do movimento hip hop.  
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Resumo 
Atualmente, fala-se de educação voltada para a cidadania, que possa viabilizar a 
formação de sujeitos agentes, capazes de construir uma história própria e mais humana, 
não apenas reproduzindo a ordem vigente. Contudo, o que mais tem feito as escolas é 
a regulação autoritária dos indivíduos, reprimindo e anulando qualquer oportunidade de 
emancipação. A inclusão da dimensão dialógica no cotidiano escolar permitiria aos 
alunos tomar decisões baseadas em reflexões sobre as regras, relacionando-as aos 
princípios que as norteiam. Contudo, a maioria das escolas, é caracterizada por muitas 
regras arbitrárias e que não contam com a participação dos vários integrantes da 
comunidade escolar. Ao pensar a escola como espaço democrático, é importante 
pensar formas de resistência e emancipação em relação a esse contexto. Aqui 
comportamentos de resistência dizem respeito à construção de formas de atuação dos 
estudantes que apontem no sentido crítico-emancipatório, ou seja, à construção de 
espaços de luta contra hegemônica que superem a naturalização da dominação dos 
adultos em relação as crianças e jovens, dentro do espaço escolar. Esse texto aponta 
para a investigação da brincadeira como instrumento emancipador diante das relações 
de coação. Apesar da compreensão do poder da brincadeira de mutação dos sentidos, 
de possibilitar um espaço à margem da vida comum, sabemos que ao mesmo tempo 
ela é bastante desvalorizada e desqualificada enquanto atividade produtiva. Portanto, 
cabe questionar as possibilidades concretas dela vir a ocupar o espaço do cotidiano 
escolar. A forma de investigação foi a pesquisa qualitativa que se caracteriza pelo 
interesse do processo, no recolhimento de dados de forma descritiva e na ênfase no 
significado atribuído pelos sujeitos da pesquisa. A investigação realizada tendo como 
foco central oficinas de atividades lúdicas, com propostas definidas através do diálogo 
com o grupo de estudantes. A investigação ocorreu na faixa etária entre oito a dezesseis 
anos com estudantes de escolas públicas do município do Rio de janeiro. Os encontros 
ocorreram uma vez por semana. E foram construídas categorias de análises com base 
nos quatro procedimentos das oficinas: Organização dos grupos – construção de regras 
coletivas, diálogos a respeito de temas relacionados à cidadania e participação 
democrática. Facilitação da intersubjetividade emancipatória - por intermédio de jogos 
e dramatizações, oferecer reflexões sobre emoções contribuindo para a identificação de 
sentimentos e estratégias legítimas de manifestá-los. Valorização da cultura local - 
resgate de brincadeiras tradicionais e conhecimentos a respeito da cultura local. 
Consumo e Sustentabilidade – Construção de jogos e brinquedos a partir de material 
reaproveitável, relacionando ao consumo e seus efeitos nas relações humanas. Por 
meio da análise dos resultados se discutirá as dificuldades, os impasses e as 
possibilidades de a brincadeira se constituir como ação emancipatória dos sujeitos. 
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OS JOVENS PODEM SER SUJEITOS NA POLÍTICA CONVENCIONAL 
BRASILEIRA? 

 
Christian Pierre de Brito Gonçalves (PUC-MG) 

 
 
 
Resumo 
A importância da participação política da juventude brasileira é algo que se encontra 
registrado, na história do Brasil. Porém, nos dias de hoje percebemos que, além de uma 
grande desconfiança nas instituições políticas tradicionais, as juventudes continuam 
distantes das formas de participação política, que têm a representação como 
fundamento. Este estudo se justifica pelo fato, de o jovem ser visto em nossa sociedade 
como um ser em formação, que deveria enxergar o sentido de suas ações do presente, 
projetado no futuro. Entretanto, entendemos que os jovens são sujeitos e podem 
contribuir desde já para mudanças da ordem social. Entendemos ainda, que não 
podemos falar de uma juventude homogênea e que existem diversas formas de 
participação política, que são acessíveis à juventude, porém, por entendermos o jovem 
enquanto sujeito, entendemos também, que a política representativa deveria estar ao 
alcance destes. Dessa forma, essa pesquisa buscou compreender se os jovens podem 
ser sujeitos na política representativa brasileira, ou se estes passam por um período de 
moratória, até conseguirem seu ingresso. Para alcançarmos uma compreensão acerca 
do problema, recorremos ao método de pesquisa quantitativo, que nos possibilitou a 
análise de um recorte dos resultados das eleições locais de 2012 e gerais de 2014. 
Foram analisados dados relativos às candidaturas de jovens, com idades entre 18 e 24 
anos, aos cargos de Vereador e Prefeito (2012), e relativos às candidaturas de jovens 
com idades entre 20 e 29 anos, aos cargos de Deputados Estadual e Federal (2014), 
baixados no site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. A partir da análise estatística e 
interpretação dos resultados, percebemos que a porcentagem de candidatos com 
idades até 29 anos é muito reduzida, assim como o número de eleitos. Percebe-se 
então, que o fato de ser jovem remete a uma menor chance de ser eleito, nos processos 
eleitorais. A política representativa reproduz então, a visão social do jovem enquanto 
ser em formação, o que acaba por conferir pouco espaço ao jovem para ser sujeito, no 
atual sistema político eleitoral brasileiro, para além do exercício do voto. Constatamos 
então, que existe de fato uma moratória que é imposta aos jovens pela sociedade e que 
esta, acaba por ter reflexos no atual sistema político eleitoral. 
 
Palavras-chave: Juventude, Participação, Política, Eleições. 
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PSICOLOGIA E POLÍTICA ESTUDANTIL: JOVENS EM MOVIMENTO 
 

Ademilton Reis (UFRN), Maria de Fátima Miguel Ribeiro (UFRN) e Patrícia Lima da 
Silva (UFRN) 

 

Resumo 
Este trabalho visa apresentar uma experiência em andamento de Estágio elaborado a 
partir da vivencia e observação no Instituto Federal do Espírito Santo, campus de 
Linhares, com os estudantes do Ensino Básico e Profissionalizante na qual possibilitará 
a compreensão sobre os Movimentos políticos e Sociais em germinação no interior do 
instituto. Um trabalho que buscam descortinar a complexidade da formação de 
subjetividades a partir desses movimentos sociais, aposta-se na construção de novos 
paradigmas para a prática do psicólogo a construção de intervenção junto aos 
movimentos sociais em gestação.  A Orientação e a intervenção psicológica teriam que 
colaborar para que o desenvolvimento de atitudes, de abertura para o novo, possa 
contribuir para que de fato as transformações da sociedade possam ocorrer através de 
um pensamento crítico e criativo que se transformam e transformam o meio na qual 
vivem. Potencialidades de jovens que necessitam discutir o que está nas sutilezas da 
sala de aulas, nos corredores, nos banheiros e nas relações estabelecidas entre o corpo 
docente e discente, na relação com a gestão escolar e a construção de modos de agir 
que afirmem autonomia na qual busquem a sua emancipação. Perceber o processo de 
criação de movimentos sociais se faz a partir das necessidades concretas aparecem no 
cotidiano escolar, está posto para os estudantes do IFES, visto que comumente relatam 
problema de aceitação da sua sexualidade, de negritude, de relações de poder, e 
necessidades econômicas como o passe escolar e sobretudo a afirmação de diferença 
e singularidade. Nosso proposito visa acompanhar e colaborar no processo de 
organização dos Movimentos Sociais dos Estudantes do IFES assim como fortalecer a 
visão crítica da realidade, problematizando a busca por direitos. De outro lado: Discutir 
e problematizar as necessidades dos estudantes; promover debates entre os 
Movimentos Sociais já existentes, dentre eles “FeminIFES”, “Icacheo”, “Color IFES”, 
Clubinho e o Grêmio estudantil e o conselho de líderes de turmas. Elaborar oficinas que 
venham a fortalecer o papel da liderança estudantil, de modo a colaborar com a 
construção de sua proposta de resistência e a relação com outras organizações juvenis 
existentes no Espírito Santo para além dos muros da escola e debater as necessidades 
concretas apontadas pelos estudantes. Quanto ao método, a problematização do nosso 
mestre Paulo Freire, como base teórico-metodológica se apoia: no materialismo 
histórico, na teoria dialógica e na pesquisa-intervenção. Como suporte reflexivo tomará 
a teoria dialógica de Paulo Freire, onde o homem assume a condição do que fazer, 
diferente dos animais, do puro fazer. (Freire, 2003, p.121). Como diz Guareschi “A 
autogestão é o ápice de relações genuinamente democráticas, onde há participação de 
todos” (Campos, 2013). ...Mas sua potência provém do que ele souber criar, e que 
passará mais ou menos para o modelo, sem dele depender (Deleuze, 2000). Assim 
conclui-se este trabalho a partir de Foucault que é fundamental fazer “emergir todas as 
resistências, todas as singularidades possíveis” ou melhor “fazer entortar a norma” 
(Posso Pez, 2010).  

Palavras-chave: Psicologia Escolar, Movimentos Sociais, Líder estudantil. 
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QUE TRISTES SÃO AS COISAS CONSIDERADAS SEM ÊNFASE: JUVENTUDE 
RURAL 

 
Ana Raquel Martins de Holanda e Betânia Maria Oliveira de Amorim (UFCG) 

 

 

Resumo 
A juventude, enquanto categoria de estudo, comporta uma série de características que 
estão submetidas à variações de acordo com as dimensões sociais e as trajetórias 
individuais dos sujeitos. Desse modo, devemos considerar que há “diversas” juventudes 
manifestas em diferentes espaços, de tal forma que, em função de cada território e, em 
cada lugar de existir, haverá uma compreensão acerca da juventude, específica e cheia 
de particularidades. Nesta oportunidade, abordaremos a temática da Juventude Rural 
por meio de um relato de experiência, decorrente das ações realizadas no Projeto de 
Extensão Universitária denominado: Sexualidade, gênero e adolescência: promovendo 
discursos e (re) significações assentadas no Eufrozino. As atividades foram 
desenvolvidas no período de maio a dezembro de 2015 com o grupo Força Jovem 
Unidos no Campo, em parceria com a Associação Coletivo Unidos no Campo do 
assentamento José Antônio Eufrozino, localizado no distrito de São José da Mata, zona 
rural de Campina Grande-PB. Foram utilizados os pressupostos teóricos da educação 
popular, e as metodologias participativas da Psicologia Social Comunitária. Para 
ampliarmos nossa compreensão acerca da temática “Juventude Rural” propomos um 
olhar sobre a categoria “juventude” a partir das dimensões sociopolíticas, econômicas e 
culturais a que os jovens estão submetidos. Estamos nos reportando ao “Assentamento 
Rural do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST”. O MST pressupõe 
que a transformação social deve ter início na base da estrutura da sociedade, estando 
na luta e na organização social os elementos centrais do processo de formação de 
consciência política, defendendo, ainda, a existência de um jovem com potencial 
revolucionário, capaz de romper com estruturas dominantes. Nesse sentido, os jovens 
do movimento, ao participarem dos processos organizativos, têm, em geral, um nível de 
engajamento ampliado em detrimento daqueles que não participam. Contudo, 
percebemos que desigualdades e processos de exclusão se fizeram presentes em 
agentes e instituições dentro do próprio assentamento, que reforçaram hierarquias e 
conflitos de poder e interesses existentes no meio comunitário. Observamos a ausência 
de ações que incluíssem a juventude nos espaços deliberativos da Associação de 
moradores, de modo que não era dado ao jovem a possibilidade de participar ativamente 
dos processos políticos existentes no interior do assentamento. Entendíamos que para 
transformar essa realidade deveríamos implicar os jovens a se fazerem visíveis nas 
atividades da Associação, de modo a romper com as hierarquias estruturais daquele 
meio. Deste modo, buscamos construir para/com os jovens um espaço de reflexão e 
construção de saber que os impulsionou buscar um engajamento político cuja expressão 
foi verificada na participação do grupo em manifestações e atividades de formação, se 
(re)inventando e subvertendo a invisibilidade que mantinham frente a Associação. As 
atividades desenvolvidas foram construídas coletivamente, de forma consensual, 
reafirmando assim o protagonismo do grupo de jovens frente à sua própria conjuntura, 
ressaltando a importância da autonomia e engajamento nas decisões conjuntas da 
comunidade. O fortalecimento da autoestima, a descoberta de novas habilidades e 
potencialidades, além do reconhecimento de que podem ser sujeitos de transformação, 
são alguns frutos do trabalho realizado. 
 
Palavras-chave: Juventude Rural; Extensão Popular; Participação Política. 
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POSTERES 

 
A Experiência Política dos Representantes de Alunos no Instituto Federal 
Fluminense Campus Macaé: um estudo de caso sobre formas de atuação 

política e resistências no território escolar 
Marcelo Ferreira Quirino (IFF) 

 
Resumo 
Este trabalho mapeia o engajamento político discente no Instituto Federal Fluminense 
Campus Macaé e as diversas configurações das forças micropolíticas no território 
escolar, que entendemos portar forças emergentes e micropoderes. Para tal foi aplicado 
questionário e feita análise de Discurso conforme problematizado por Lefèvre (Lefèvre, 
2005). A Psicologia Política pode ser compreendida como “campo interdisciplinar de 
estudos do poder” (Correa e Almeida, 2012). Nesse sentido onde há interjogo de forças 
em território, há aí objeto de estudo. Já Montero entende que a Psicologia Política é um 
espaço multidisciplinar que analisa fenômenos da vida pública e os mecanismos que 
nela operam, principalmente recursos de força no território (Montero, 2009). A 
importância da Psicologia Política nos Institutos Federais deve-se ao que Hermann 
identifica numa citação de Montero: “el aspecto político incide, marca influencia, o como 
la misma Hermann añade: “tiene un impacto sobre cómo es la gente” (Hermann apud 
Montero, 2009). Tal impacto advém do poder que Tomás Ibáñez assinala como “uma 
presença difusa em toda a estrutura social, e se produz em todo lugar do social (...). 
Ibáñez ainda complementa ao dizer que o “poder é consubstancial com o social, não 
existem, assim, zonas sem poder, ou que escapem ao seu controle.” (Ibáñez apud 
Correa, 2012).  Portanto, o poder corporativista no interjogo de forças; os distintos atores 
detentores de interesses; o ideal institucional corrompido pelo aspecto político do 
território e o cerceamento do exercício do direito que embaraçam rendimentos escolares 
justificam uma Psicologia Política Escolar. Os principais objetivos dessa pesquisa: 
mapear o conceito de atuação política dos representantes; identificar os mecanismos 
utilizados na atuação política e as forças opressivas impeditivas da atuação política 
discente. Os secundários se relacionam à ação de Educação para a Cidadania: 
empoderar alunos através da apresentação dos direitos; assessorar para a marcação 
do território de direitos e promover educação integral discente através do 
desenvolvimento da cidadania política. O método de mapeamento das atuação políticas 
discente foi aplicação dum questionário composto por 9 perguntas por blocos: o papel 
do representante, o engajamento político, os direitos discente e microforças políticas. 
Quinze representantes responderam e permitiram utilização em pesquisa do 
questionário. Usamos a teoria de Representações Sociais de Lefèvre, que defende essa 
forma de pesquisa qualitativa para identificar formações discursivas (LEFÈVRE, 2005). 
Assim, formamos o discurso social coletivo dos discentes. Privilegiamos analisar 
atuação política discente, formas de engajamento, forças às quais se opõem e possíveis 
cessão a algum poder. Identificamos um engajamento discente pequeno, 
proporcionando parcela de alienação política; representantes desempenhando 
atividades burocráticas por falta de educação para cidadania política e ignorância dos 
direitos discentes. Por último identificou-se a necessidade da Educação para Cidadania 
Política, promovendo engajamento escolar a fim de diminuir assimetria de forças. Nesse 
território entram Psicólogos, Pedagogos e Assistentes Sociais numa ação 
transdisciplinar educativa política.  Embasando a necessidade de Psicologia Política 
Escolar no IFF Macaé apresentamos Ângela Alonso ao definir o sujeito como “um 
agente social que se sofre determinações estruturais, também possui capacidade para 
modificar a realidade dentro da qual está inserido” (Alonso apud Correa, 2012). 

Palavras-chave: psicologia, política, escola, profissionalizante.  
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REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO NACIONALISMO ENTRE JOVENS 
UNIVERSITÁRIOS DO MÉXICO 

Joseane Mª Pereira da Silva (UNESA) e Lorraine Suelen de O. Candido (UNESA) 

 

Resumo 
Esse trabalho discute a concepção da representação social do nacionalismo no México, 
entre alguns jovens universitários mexicanos, tomando como fundamentação a teoria 
das representações sociais de Serge Moscovici, uma importante linha teórica da 
Psicologia Social. Mas afinal, qual é a opinião do jovem mexicano quanto à 
representação social do nacionalismo? E o que a teoria da representação social de 
Moscovici, pode nos ajudar a entender esse fenômeno? A reflexão de Moscovici (2015) 
compreende que a produção de conhecimentos plurais constitui e reforça a identidade 
dos grupos, como influi em suas práticas e como estas reconstituem seu pensamento. 
O nacionalismo é um processo de construção e interação social, consistente de um 
significado coletivo e individual, onde também é um termo de identificação territorial e 
nativa de um povo. A partir desses princípios, fez-se um apanhado de opiniões sobre o 
nacionalismo mexicano entre jovens universitários divididos em três grupos focais, de 
três universidades identificadas: Universidad Autónoma de México – UNAM, Cidade do 
México, DF; Universidad de Guanajuato – UG, Guanajuato, GTO; Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Oaxaca, OAX. O levantamento dos dados da 
pesquisa deu-se dentro das universidades em rodas de grupo de até nove pessoas, com 
uma discussão sobre o assunto com perguntas semiestruturadas. Analisando o apurado 
das discussões, foi notado que a juventude universitária mexicana sente que o 
nacionalismo além de uma identidade coletiva, é ao mesmo tempo uma ferramenta de 
controle governamental, também pontuam que o nacionalismo é uma linguagem 
musical, visto que o gênero musical Mariachi é um precursor da identidade nacional 
através das suas músicas, um dos principais símbolos mexicanos junto com sua 
bandeira nacional e a tequila, essa última seria uma alusão à cachaça no Brasil, por 
exemplo. Apesar de o México ser uma sociedade multicultural, foi abordado pelos 
estudantes que muitos grupos étnicos indígenas rechaçam o nacionalismo difundido no 
país, pois esses grupos não reconhecem essa identidade mexicana, visto que 
historicamente o México antes de sua colonização espanhola, já havia grandes 
sociedades estabilizadas, até hoje existentes. De acordo com essa concepção nacional 
mexicana podemos concluir que esse trabalho é de grande relevância para a 
comunidade científica, pois o estudo de fenômenos sociais como a representação social 
é de imensa importância para o entendimento de uma sociedade e uma considerável 
ferramenta para a propagação do estudo de representações sociais no Brasil, em meio 
à realidade que vivemos atualmente, o estudo do nacionalismo poderia ser-nos um 
valioso instrumento científico para uma compreensão desse fenômeno e um essencial 
aliado a Psicologia Social e Política do país. Ao final desse trabalho, podemos transmitir 
a reflexão de Serge Moscovici (2015) de que as representações sociais evidenciam a 
compreensão de sua natureza social, permitindo que os indivíduos, transformem uma 
realidade estranha, desconhecida em uma realidade familiar, concedendo a 
comunicação entre os indivíduos e estabelecendo assim uma relação, onde essas 
pessoas dividem significados sobre eventos e objetos, guiando-os a uma ação social, 
servindo para justificar decisões, posições e condutas. 
 

Palavras-chave: Nacionalismo. México. Representações sociais. Moscovici. 
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A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS 
  

Raquel Nascimento Sousa (UFC), Ana Jessyca Mendes Belarmino (UFC) e   Fernanda 
Gomes Duarte Cavalcante (UECE) 

Resumo 
O Cine NUCEPEC é um projeto de extensão que discute a infância e a adolescência 
através de filmes e documentários. Está ligado ao Núcleo Cearense de Estudos e 
Pesquisa sobre a Criança (NUCEPEC), que atua na promoção, defesa e garantia dos 
direitos das crianças e dos adolescentes desde 1984, fazendo parte da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). O projeto Cine vem atuando na Escola de Dança e Integração 
Social para Crianças e Adolescentes (EDISCA) desde 2015, com crianças de 08 a 12 
anos, abordando a temática dos direitos humanos. Objetivou-se trabalhar a temática de 
direitos fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como uma forma 
de acesso desses sujeitos a uma possibilidade de transformação de sua realidade 
social, a partir do conhecimento de seus direitos, além de buscar formas de apropriação 
desses, sendo capazes de identificar quando forem violados ou descumpridos por 
omissão do poder público, familiares ou comunidade. A metodologia utilizada foi a 
apresentação de filmes e documentários que trabalhassem os direitos fundamentais do 
ECA, principal norteador teórico do projeto, bem como outras leituras 
complementares.  Após a exibição dos mesmos eram feitas discussões e vivências 
lúdicas para uma melhor compreensão da temática abordada. Além disso, eram trazidas 
situações pela equipe do Cine e pelos próprios integrantes do grupo trabalhado, em que 
algum direito fora violado e de que forma este deveria ser assegurado no meio no qual 
a criança ou adolescente estava inserido. Após os encontros, as integrantes do Cine 
avaliavam se os objetivos daquele encontro foram alcançados e de que maneira 
poderiam melhorar a metodologia futura para os grupos trabalhados. Diante disso, 
observa-se a relevância social e política de abordar temas de direitos humanos com 
crianças e adolescentes, para que estes possam usufruir, bem como construir 
coletivamente e se apropriar desta temática, mesmo de maneira introdutória, mas que 
possibilite sua constituição enquanto sujeitos de direitos, em que estes possam ter voz 
na sociedade, seja em casa, na escola ou na comunidade em geral. Percebe-se que as 
mídias audiovisuais e as experiências lúdicas são instrumentos eficientes nessa 
compreensão da criança como constituinte de seus direitos, como um sujeito capaz de 
refletir e atuar em seu cotidiano. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Estatuto da Criança e do Adolescente; Filmes 



295 
 

295 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

TRANSGRESSÃO DOS ESPAÇOS SILENCIADOS: INTERVENÇÕES DOS/DAS 
ESTUDANTES NO CAMPUS DA UFMT 

 
Amanda de Oliveira Santana (UFMT), Camila Maria Santos de Pinho (UFMT) e Lillian 

Carlos Campos (UFMT) 
 
Resumo 
Intervenções têm como principal foco causar impacto e estranheza no espaço. 
Comunicar aos passantes as angústias silenciadas, compreendida então como 
instrumento artístistico e político, é uma ferramenta importante para os/as jovens intervir 
frente à apropriação de espaços coletivos da Universidade. Em concordância, Marquez 
(2009) afirma que a esfera pública é um campo complexo de interesses públicos e não 
um espaço público, não há neutralidade nos locais em ocupamos, mas, sim uma 
inconstância de atravessamentos. Assim, ao pensar na Universidade, não podemos nos 
afastar de sua constituição histórica, função e o campo de interesses que o permeiam 
ao analisar as instituições disciplinares Foucault (1987) destrincha essas relações de 
saber x poder nos espaços educacionais, estruturas normativas que silenciam os corpos 
e atendem a uma lógica hegemônica. Frente a isso, Favaretto (2000) afirma que as 
manifestações (intervenções) são lugares de transgressão e também são locais que 
materializam signos de utopia e essa mediação entre esses signos são ferramentas 
políticas utilizadas pelos sujeitos aqui contados. Pretende-se, assim, relatar a 
experiência de intervenções realizadas por estudantes no campus da 
UFMT/Rondonópolis. Estas decorreram de uma atividade prática da disciplina de 
Psicologia Social, a partir de discussões sobre os espaços na universidade e foram 
propostas intervenções que suscitavam provocações dentro da instituição. Para isso, 
três temas foram escolhidos: (I) Florescer, (II) depredação e (III) cemitério dos vivos. 
Jardins artificiais em locais inóspitos e vazios, lugares que deveriam ser contemplados 
com árvores e gramas. Frases escritas com pedras coladas nas paredes, provocando a 
concepção de arte enquanto “depredação do patrimônio público”. E por fim, a instalação 
“Cemitério de Vivos” anexada na rotatória, que contou com 80 cruzes de madeiras, das 
quais carregavam frases que questionavam a liberdade de expressão e a vivacidade 
dentro do campus. Cada intervenção teve sua intencionalidade e reverberou pela 
universidade. O que se destaca, são os questionamentos suscitados pela estética que 
intermediava a discussão do não dito, do que estava silenciado entre as dobras da 
burocracia institucional. A contestação social por parte dos/das estudantes provocou 
estranhamento e chamou a discussão para o âmbito da sala de aula, para perto do que 
se estudavam por Psicologia. Através dessas provocações percebe-se que os 
entrelaçamentos não são feitos apenas por quem entra em contato com as intervenções, 
mas, eles se encontram com os debates que envolvem a realidades desses sujeitos 
(estudantes, professores, comunidade...). Desta forma, a intervenção é um processo de 
relação com o espaço considerando o seu aspecto contextual, como nos afirma Barja 
(2008). É um instante de releitura de determinado local, uma provocação que permite 
outras problematizações, permite experimentar o espaço político, social, cultural. A 
intervenção perpassou o momento da criação de imagens e culminou em um encontro 
com os significados que criamos a respeito dos símbolos utilizados, das questões 
levantadas. 
 
Palavras-chave: Intervenções. Espaços Públicos. Transgressão.  
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ANTES ARTE DO QUE TARDE: ARTE E CULTURA COMO MECANISMOS DE 
RESISTÊNCIA SOCIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

 
Amanda de Oliveira Santana (UFMT), Camila Maria Santos de Pinho (UFMT) e Lillian 

Carlos Campos (UFMT) 
 

 
Resumo 
As manifestações culturais dentro da academia são as forças que potencializam, de 
forma energética e subjetiva, as ações dos frequentadores de tal ambiente. Elas 
movimentam o fluxo de conhecimento que a sala de aula, deveras limitada, não 
consegue transmitir. Entretanto, a universidade só legitima, apoia e considera 
manifestações, culturais ou não, que sejam institucionalizadas e que somem 
gratificações em nível lattes ou em qualquer mérito cientifico. Este trabalho apresenta 
um relato de experiência de estudantes do curso de Psicologia da Universidade Federal 
de Mato Grosso, Campus Universitário de Rondonópolis, desenvolvidas durante o 
evento Antes Arte do que Tarde, objeto de análise deste estudo. O objetivo é de 
problematizar as questões que permeiam o evento, tais como: a arte como pretexto para 
encontros e interações, o espaço como palco de discussões de assuntos 
contemporâneos e como denúncias de conflitos sociais dentro da universidade ou em 
contextos da cidade. Mediante a isso, nasce o Antes Arte do que Tarde, a fim de realizar 
uma atividade cultural que propiciasse a criação e o fortalecimento de relações 
comunitárias. Um movimento coletivo que propõe através das artes e da cultura 
emancipação e empoderamento da comunidade em geral, em um viés de luta e 
resistência perante as repressões sofridas tanto no campus como na comunidade. 
Segundo Guareschi, o indivíduo une qualidades, características valorativas a certas 
pessoas ou objetos. Esses estereótipos, quando negativos, constroem e sustentam as 
relações de dominação. Tendo em vista as experiências vividas no ambiente 
universitário rotineiramente, momentos como os do evento são de suma importância 
para o fortalecimento das representações sociais e questionamento no embate direto 
com as relações de dominação, uma vez que as reflexões que o evento incita, gera um 
movimento espontâneo de luta contra relações opressoras. Encara-se a universidade 
como um espaço que possui potencialidade em se constituir como uma quebra dos 
paradigmas um loccus de experiências e vínculos como defende Nasciutti (2010). 
Impulsionado por um processo de autogestão de alunos, professores, de vários cursos, 
comunidade e funcionários, o evento vem ocorrendo há dois anos uma vez por mês, no 
período das 17h às 19h, constituindo-se numa atividade eminentemente cultural, que 
podem apresentar e apreciar variadas manifestações artísticas, demarcando o espaço 
público da Universidade como um espaço de cultura, de convivência, de trocas e de 
produções variadas. O projeto Antes Arte do que Tarde, enquanto movimento auto 
organizado e sem vínculos institucionais, conseguiu por meio das experiências 
formadas no evento, produzir vínculos sólidos e saudáveis com a comunidade, causar 
reflexão e demais intervenções sobre as relações de opressão situadas no campus e 
proporcionar interação entre os grupos acadêmicos, fora do âmbito hierárquico que a 
academia comporta. Portanto, pode se notar que a universidade e a comunidade local 
carece de movimentos culturais que supram a carência das relações sociais, que 
integrem a comunidade com a universidade, e que a arte é um mecanismo de 
transformação, que consegue atingir o indivíduo de maneira subjetiva e interativa, 
proporcionando o conectivos para a quebra dos padrões impostos pela academia e pela 
sociedade. 
 
Palavras-chave: Empoderamento, arte, cultura, relações. 
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OS MOVIMENTOS SOCIAIS NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS: O 
CONTEXTO PARNAIBANO 

 

Ana Gabriela Aguiar Trevia Salgado (UFPI), Daline da Silva Azevedo (UFPI), 
Nicole de Mendonça Moreira (UFPI), Sara Teles Reis (UFPI) e Tatiane Meneses da 

Silva (UFPI) 

 

Resumo  
Direitos, cidadania e movimentos sociais são temas frequentes nos pronunciamentos e 
discussões de brasileiros ou estrangeiros, governantes e políticos de diferentes 
partidos, estudantes, trabalhadores e membros das camadas da sociedade que 
enfrentam as piores condições de vida. Tendo em vista que a ideia de cidadania está 
relacionada ao surgimento do Estado moderno e à expectativa de que este garanta os 
direitos essenciais dos cidadãos em determinado território, a conquista, a manutenção 
e a ampliação desses direitos dependem das ações dos indivíduos e dos grupos sociais 
que lutam por seus interesses por meio dos movimentos sociais. Para que os direitos 
civis, políticos e sociais fossem colocados em prática, começaram a ser feitas 
reivindicações através dos movimentos populares, que datam desde o século XVIII. 
Sendo assim, os movimentos sociais são, predominantemente, de confronto político. Na 
maioria dos casos, eles têm uma relação com o Estado, de oposição ou parceria, de 
acordo com seus interesses e necessidades. Pensar em direitos e cidadania no Brasil 
significa refletir sobre a história da população brasileira e as características das relações 
políticas e sociais que aqui se estabelecem. Ao longo da História, vários movimentos 
eclodiram no Brasil, como os rurais, o das mulheres, o ecológico, movimento e grupos 
de estudo de negros e índios, “Diretas já”, movimento operário e movimentos estudantis, 
ressaltando especialmente o Movimento dos "caras pintadas", que foi conduzido, 
essencialmente, por jovens universitários. Após o fim da ditadura, tal movimento ficou 
caracterizado como marcante para a história do país. Em setembro de 1992, jovens 
estudantes foram às ruas protestar, exigindo ética na política e o impeachment do então 
presidente Fernando Collor de Melo. À vista disso, os jovens – principalmente, 
estudantes do ensino médio ao superior – têm protestado em prol dos ideais que 
acreditam. Na atualidade, os movimentos mais ativos são os que tratam das tradicionais 
e novas demandas estudantis e dos campos da cultura e identidade. Ademais, pode-se 
observar o surgimento de movimentos cada vez mais resistentes, sobretudo no contexto 
das Universidades públicas, por ser um palco de formação de jovens críticos. Visando 
enaltecer a importância dos movimentos sociais e políticos e o engajamento da 
juventude contemporânea nas questões sócio-políticas. O presente estudo objetivou 
mapear a participação e o nível organicidade de estudantes universitários nos 
movimentos sociais atuantes no município de Parnaíba. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, em que foram realizadas entrevistas semiestruturadas com integrantes de 
movimentos sociais. Participaram oito representantes dos Campi das Universidades 
Federal e Estadual vinculados aos movimentos: Feminista, Rede Estudantil Classista e 
Combativa (RECC), LGBT e do Grupo estudantil de discussão política. Espera-se com 
este estudo que os movimentos obtenham maior visibilidade, com a promoção da 
inclusão dos grupos minoritários e que estes continuem atuando como agentes 
informativos e transformadores. Por fim, espera-se confirmar a valia desses movimentos 
enquanto formadores de opinião e as expectativas gerais de que estes funcionem como 
uma ferramenta para mudanças positivas na sociedade e no sistema.  

 

Palavras-chave: Movimentos sociais, movimentos estudantis, política, juventude. 
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PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES E A SUA RELAÇÃO COM O DIREITO 
À CIDADANIA 

 
Jamille Gurgel Romero (UNIFOR), Francisca Renata de Araújo Pessoa (UNIFOR), 

Luana Elayne Cunha de Souza (UNIFOR) e Juliana Fernandes (Centro Universitário 
Estácio do Ceará) 

                               
 
Resumo 
As mulheres colecionaram conquistas no que diz respeito ao direito ao voto e a inserção 
no mercado do trabalho, conquistas essas que contribuíram para a sua inclusão no 
universo público. No entanto, esses avanços não acompanharam a ocupação dessas 
mulheres na vida político-partidária. Deste modo, faz-se necessário compreender 
porque a participação política das mulheres ainda é tímida, quais são os fatores que 
contribuem para essa baixa participação e qual sua importância na construção da 
cidadania. Mediante esses questionamentos, o objetivo do presente trabalho foi analisar 
a participação política das mulheres e a sua relação com o direito à cidadania.  Para 
tanto, realizou-se uma revisão teórica acerca do tema em questão. Analisamos o papel 
social da mulher destacando a trajetória na busca pela autonomia e a construção da 
representação das mulheres que tem raízes no passado e se configuram até hoje a 
partir das lutas empreendidas. Foi analisada também a dicotomia público/privado que é 
responsável por várias outras dicotomias, os fatores que se somam como barreiras para 
a inserção política das mulheres e a relação que esses fatores têm com o direito à 
cidadania. Concluímos que nos dias atuais, a luta pela conquista do voto e pela maior 
participação política das mulheres ainda enfrenta resquícios do regime patriarcal. A 
participação política ainda é baixa por razões da demarcação dos universos público e 
privado, dos estereótipos e preconceitos em torno do papel social das mulheres que são 
reproduzidos e reforçados pela mídia, por certa resistência dos partidos em incluir essas 
mulheres e fazê-las ter chances em pé de igualdade na disputa de cargos eletivos com 
os homens. Deste modo, temos uma série de fatores que analisados apontam quais são 
as principais dificuldades para que as mulheres não se interessem em maior número 
por esse meio político, tenham mais sucesso eleitoral ou se mantenham no cargo e 
construam uma carreira política. Entendendo a participação como uma forma de 
construção da cidadania e a inserção na política como um meio de reivindicar direitos e 
constituir um cidadão, a importância da mulher na vida política se insere num contexto 
de luta por uma cidadania que tanto lhe foi negada na história. Ter mulheres nos âmbitos 
legislativos, executivos e judiciários propicia que estas possam decidir por conta própria 
como querem guiar suas vidas. Assim como a luta pela conquista do voto, a luta pela 
maior participação política das mulheres diz muito sobre o empoderamento. Apenas 
desta forma as mulheres poderão falar por si mesmas, apenas quando essa 
representatividade no Parlamento ganhar pluralidade. Por fim, podemos reconhecer que 
na atualidade há maiores investimentos sociais em relação às visibilidades e legitimação 
da autonomia das mulheres, demonstrando novos horizontes e perspectivas que 
almejamos conquistar. 
 
Palavras-chave: Participação política; mulheres; cidadania. 
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ESPAÇO PÚBLICO, PARTICIPAÇÃO E JUVENTUDE: UMA ANÁLISE DA 
VIVÊNCIA DE JOVENS MULHERES NA CIDADE DO RECIFE. 

Micaelly Priscila Gomes Lima (UFPE) 

Resumo 
Este trabalho propõe uma análise do projeto de extensão desenvolvido pelo Grupo 
Muda, um coletivo autogestionado de alunos/as e professores/as da Universidade 
Federal de Pernambuco. O trabalho promoveu oficinas para a criação de um espaço de 
diálogo sobre a cidade baseado no uso de mídias, por meio de técnicas participativas. 
A escolha pelo uso dessa metodologia veio do entendimento que esta seja uma 
ferramenta eficaz de trabalho em grupo, que promove o protagonismo dos/as jovens. 
Dessa forma, pensar o espaço público e a participação juvenil pela via metodológica 
das técnicas participativas nos permite colocar em discussão a maneira como 
compartilhamos e nos responsabilizamos pelo que é comum a todos nós. Proporcionar 
tais debates é convidar os/as jovens a construírem uma sociedade mais igualitária e 
participativa com reflexos no espaço público urbano. Trazer à tona essas questões 
permite a visibilidade da produção de espaços urbanos mais saudáveis e democráticos. 
Sendo assim, o projeto durou dez meses, ao longo dos quais surgiram questões 
referentes à segurança nos espaços públicos, bem como a ocupação e preservação dos 
mesmos. O projeto teve como objetivo principal criar um grupo de trabalho para 
fomentar a discussão sobre cidade, mídia e participação. Entre os objetivos específicos 
podemos destacar: promover apropriação das questões sobre cidade; elaborar 
estratégias de intervenção urbana; instrumentá-los/as à participação efetiva nas esferas 
políticas e sociais; desenvolver temáticas transversais demandadas por eles/as. O 
grupo participante foi formado por meio de divulgação realizada nas escolas públicas da 
comunidade do Engenho do Meio, em Recife. Os encontros foram realizados com 
periodicidade semanal ou quinzenal (a depender das demandas e/ou disponibilidade 
dos/as jovens). A realização das oficinas adequava-se à necessidade de cada encontro, 
mantendo o tema principal da relação juventude-cidade. Havia, então, um planejamento 
prévio, no qual eram organizadas as técnicas a serem utilizadas, tendo por base a 
avaliação do encontro anterior - sendo esta realizada concomitantemente pela equipe. 
Os encontros iniciais tinham como objetivo principal a integração do grupo, para em 
seguida trabalhar a temática proposta, orientando-se pelas vivências trazidas pelos/as 
jovens. Os materiais utilizados foram cartolinas, papéis, lápis, canetas coloridas e 
computador. Inicialmente contávamos com a participação de cerca de dez jovens, entre 
15 e 20 anos, majoritariamente do sexo feminino. Após variações nessa constituição, 
formou-se um grupo fixo de cinco garotas que deram o delineamento ao projeto. A partir 
da experiência pessoal de cada uma delas, o projeto que tinha como objetivo fomentar 
a discussão entre espaço urbano, participação juvenil e comunicação revelou-se como 
um espaço de discussão acerca das questões de gênero, isto é, sendo o grupo 
essencialmente feminino as questões que surgiam por meio das técnicas e que 
compunham os debates por elas proporcionados traziam relatos de jovens que sentiam 
as suas relações com o espaço urbano sendo atravessadas pela condição de ser 
mulher. Pôde-se observar que a escolha metodológica possibilitou que viesse à tona 
demandas legítimas do grupo de modo a alinhar a ideia inicial do projeto àquilo que 
estava presente na relação cotidiana das jovens com o espaço urbano. 
Palavras-chave: juventude, participação, cidade, mulheres. 
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MESAS  REDONDAS 
 

 

1. POLÍTICAS DE HABITAR O CONHECIMENTO E AS CIDADES 

 

Simone M. Hüning (UFAL), Andrea Cristina Coelho Scisleski (UCDB), Carolina dos 

Reis (UFRGS),  Neuza Maria de Fátima Guareschi (UFRGS), Daisy E. A. de S. 

Silva(UFAL), Bárbara de M. Lima(UFAL) e Alison S. da Rocha (UFAL). 

 
Resumo 
A proposta dessa mesa nasce da interlocução estabelecida entre pesquisadoras de três 
instituições de diferentes regiões do país (centro-oeste, nordeste e sul), que tomam 
como alvo de suas problematizações e pesquisas as formas de habitar e governar a 
cidade, a luta por direitos, a produção de subjetividades e de conhecimento nos espaços 
urbanos contemporâneos. A partir de diálogos da Psicologia Social com autores como 
Michel Foucault, Walter Benjamin e Giorgio Agamben, os trabalhos que a compõem 
formulam questionamentos ao modelo epistemológico iluminista, para então analisar 
experiências locais que articulam a coconstituição das cidades e das subjetividades, a 
produção de exclusões, as lutas por direitos e as formas de resistência. O primeiro 
trabalho que integra a mesa, propõe a produção de uma epistemologia das sombras, 
interrogando sobre os principais pressupostos da razão associada à luz; os efeitos 
desses pressupostos no cotidiano da cidade, e a potência das vidas e dos espaços 
marginais colocados na escuridão. O segundo trabalho, analisa a produção histórica 
das sombras, de espaços de exclusão e de vidas marginais, articulados a discursos de 
medo e violência, em um bairro histórico da capital alagoana, cenário atual de conflitos 
pelo direito ao território. Por fim, o terceiro trabalho coloca em análise a forma como 
temos legitimado o acesso à terra urbana e aos recursos da cidade a partir da análise 
de uma situação de remoção de uma comunidade em Porto Alegre, na interface com o 
discurso da garantia de direitos. A partir das pesquisas e experiências analisadas, a 
mesa propõe contribuições para a Psicologia Social no que concerne a pensar modelos 
de produção de conhecimento e questões emergentes do habitar e governar a cidade, 
atentando particularmente para uma crítica aos modelos (de conhecer e governar) que 
geram exclusões de sujeitos e saberes. Os trabalhos ressaltam a necessidade de 
atentarmos para a potência da diversidade dos modos de habitar o conhecimento e as 
cidades. 
 
Palavras-chave: Cidade. Exclusão. Subjetividades. Produção de Conhecimentos. 
 
 

1.1  POR UMA EPISTEMOLOGIA DAS SOMBRAS: POTENCIALIZANDO 
ESPAÇOS E VIDAS MARGINAIS 

Andrea Cristina Coelho Scisleski (UCDB) 

Resumo 
Neste estudo apresentamos uma discussão teórica na qual produzimos uma reflexão 
sobre o modelo epistemológico pautado na ideia de luzes constituinte do pensamento 
Ocidental Moderno, propondo outras formas de escrever e produzir conhecimento. A 
partir de autores como Michel Foucault, Walter Benjamin e Giorgio Agamben, 
delineamos um debate sobre a produção do conhecimento no escuro. Para tanto, 
iniciaremos abordando os efeitos da epistemologia da luminosidade e a potência de se 
pensar nas sombras. Em seguida, analisaremos a relação dessa epistemologia com as 
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formas de organização e iluminação das cidades e a produção de subjetividades 
invisíveis, bem como formas marginais de habitar e viver na cidade. Em um exercício 
de pensamento a partir de uma zona sombria, traremos uma história que amarra a 
produção de luzes e sombras e seu poder produtivo na sociedade urbana 
contemporânea. O objetivo é debater os efeitos de uma produção de conhecimento que 
se sustenta nos pressupostos da razão, sendo essa frequentemente associada à luz. 
Especificamente, nossos objetivos se colocam como a apontar: a) os principais 
pressupostos da razão associada à luz; b) os efeitos desses pressupostos no cotidiano 
da cidade, c) a potência das vidas e dos espaços marginais colocados na escuridão. 
Para aquecer a discussão deste trabalho, sinalizamos que a razão tem sido associada, 
desde Platão, à luminosidade. Desde a Alegoria da Caverna, há um apelo à claridade 
que, sem a qual, poderíamos facilmente confundir as sombras com o que estaria 
ocorrendo no mundo e obteríamos uma análise equivocada dos acontecimentos. A partir 
disso, a metáfora da luz passa a aludir sinônimos para lucidez e coerência do 
pensamento e das ações no campo da produção do conhecimento, associando também 
a supremacia da visão perante os demais sentidos. A necessidade de “enxergar com 
clareza” produziu muitas certezas no campo da ciência e postulou a importância das 
evidências. Nessa lógica, comprovar e provar partem de um mesmo pressuposto: o que 
importa é o que a luz nos mostra e nos revela. Diante dessa primeira reflexão, afirmamos 
que essa forma de pensar implica e acarreta efeitos práticos da organização da própria 
vida cotidiana, não se atendo somente às questões científicas. Nesse aspecto, a 
distribuição e a sistematização dos espaços na cidade, da circulação e da interdição de 
pessoas e coisas compõem e condizem com um modo de habitar e viver na atualidade. 
Os espaços e as vidas marginais são colocados a existirem em uma zona de 
invisibilidade, geralmente tendo no escuro sua ubiquidade. Concluímos nossa proposta, 
como parte fundamental da discussão a ser apresentada, com a problematização disso 
que chamamos de escuridão e os espaços delineados pelo escuro que compõem não 
só a paisagem dos espaços urbanos, mas possibilitam uma forma diversa da existência. 
Nossa aposta, portanto, é também uma política-estética-ética de habitar e viver a 
cidade, na qual ressaltamos a afirmação da potência das sombras e a necessidade de 
construção de outras estratégias na produção do conhecimento que nos permitam 
produzir no e com o escuro e com aqueles que o habitam. 

Palavras-chave: Invisibilidade. Marginalidade. Produção de Conhecimento. Potência. 
Cidade. 

 

1.2  TERRITORIALIDADE E SUBJETIVAÇÃO: UMA ANÁLISE DO BAIRRO DO 
JARAGUÁ (MACEIÓ- AL) A PARTIR DOS ANOS 1980 

Simone M. Hüning (UFAL), Daisy E. A. de S. Silva (UFAL), Bárbara de M. Lima (UFAL) 
e Alison S. da Rocha (UFAL) 

Resumo 
A população de Maceió convive com o medo, a violência, e o recrudescimento de 
estratégias de segurança militarizadas. A cidade também é destaque pelos baixos 
índices de desenvolvimento humano e social, desigualdade e pobreza. Esses elementos 
se juntam numa geografia marcada por regiões de perigo que associam violência urbana 
à exclusão social. Interessados nessas associações, analisamos, partindo de um 
conflito recente (a remoção da Vila de Pescadores do Jaraguá, em 2015), a constituição 
histórica do Bairro do Jaraguá, na capital Alagoana. Jaraguá é, por um lado, enaltecido 
pela sua importância histórica, arquitetônica e potencial turístico e, por outro, associado 
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à violência, tráfico e insalubridade, características atribuídas particularmente à Vila de 
Pescadores e seus moradores e utilizadas, inclusive, como justificativas para sua 
remoção. Diante desse cenário, nosso objetivo geral é a análise da produção da 
violência, medo, exclusão territorial e modos de subjetivação, tomando como suporte 
textos de jornais publicados a partir dos anos 80 sobre o Bairro de Jaraguá, a Vila de 
Pescadores e seus habitantes. Assumimos uma perspectiva da Psicologia Social que, 
em interlocução com os estudos foucaultianos, toma os processos de subjetivação como 
formas culturalmente produzidas de habitar e se relacionar com o mundo, num duplo 
processo de objetivação/subjetivação. Assim, são objetivos específicos: a) analisar 
como os discursos midiáticos produzem uma objetividade sobre o Bairro, a vila de 
Pescadores e seus habitantes a partir dos anos 1980; b) identificar que elementos são 
articulados pela mídia, ao longo dos anos, como constituintes da realidade daquele 
Bairro, da Vila de Pescadores e seus habitantes; c) identificar quando e como os 
discursos sobre violência e medo passam a ser relacionados ao Bairro do Jaraguá e à 
Vila de Pescadores. Utilizamos a análise do discurso foucaultiana. Os resultados 
permitem acompanhar a produção histórica de um espaço e de subjetividades 
perigosas. Na década de 1980 encontramos discursos que contrapõem a limpeza e 
modernização da cidade à falta de investimentos na vila de pescadores. O bairro 
abrigava o luxo dos clubes privados, frequentados, especialmente no carnaval, por 
moradores e turistas de alto poder aquisitivo, avizinhando o luxo desses eventos com a 
precariedade das condições de vida dos pescadores. Pouco se falava sobre violência. 
Nos anos 1990, destacava-se a precariedade da infraestrutura e saneamento do bairro 
e da balança de venda de peixes na “favela” de pescadores (chamados de desordeiros, 
desocupados e embriagados). Começa a decadência relativa à vida social no bairro e 
como solução propõe-se construir ali uma marina. Os textos dos anos 2000 registram a 
consolidação da decadência da vida social, com o fim dos carnavais de luxo nos clubes 
e a realização da prévia carnavalesca (destinada aos pobres) em suas ruas. A falta de 
infraestrutura figura como obstáculo ao desenvolvimento turístico, que se torna alvo 
principal dos investimentos. O bairro e os moradores da vila de pescadores são 
associados à violência. A história contada pelos textos jornalísticos, permite 
acompanhar as relações entre as formas de habitar e produzir a cidade, entre 
territorialidade e os modos de subjetivação e exclusão aí engendrados. 
 

Palavras-chave: Modos de Subjetivação. Territorialidade. Exclusão Territorial. 
Violência. 

 

 

1.3  TRANSFORMAÇÕES URBANAS E A LUTA PELO DIREITO À CIDADE EM 
PORTO ALEGRE/RS 

Carolina dos Reis(UFRGS) e Neuza Maria de Fátima Guareschi (UFRGS) 

Resumo 
Esse estudo parte da problemática da moradia no Brasil para pensar o modo como 
temos construídos as políticas de gestão do espaço urbano. Desde 2009 
acompanhamos o aumento das práticas de remoção, impulsionadas pela demanda de 
organização do país para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Embora essa situação 
não tenha iniciado, nem tão pouco sido encerrada, com o megaevento, esse constitui-
se como uma oportunidade para realização de projetos de gestão já elaborados, mas 
que não possuíam recursos ou força política para serem executados. Essas ações 
levaram a remoção de miliares de famílias nas cidades-sede dos jogos. Esse cenário 
agrava-se pelo fato de que as famílias removidas são oriundas de comunidades 
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pauperizadas, habitantes informais de um modelo de cidade que os exclui da 
possibilidade de acesso a moradia legal. Além da própria ação de remoção, proliferam-
se denúncias relacionadas a forma como esses processos vem acontecendo: 
acompanhados de situações de exposição dos moradores das comunidades atingidas  
à violência física, violência psíquica, à desinformação, à instabilidade, ao medo e à 
precarização das condições de vida. Ao falarmos sobre a questão da moradia, nós não 
estamos nos referindo somente à uma problemática que atinge as comunidades que 
estão sendo removidas, mas a algo que está diretamente relacionado a forma como nós 
temos construído e gerenciado o espaço urbano e, por meio dele, as relações entre nós. 
Buscamos, portanto, compreender a dinâmica das cidades a partir do conjunto de 
emergências históricas e culturais que compõe a nossa constituição como sujeitos. 
Para, então, colocarmos em análise a forma como temos legitimado o acesso à terra 
urbana e aos recursos da cidade. Nesse sentido, tomamos como campo de pesquisa a 
remoção de 1500 famílias para ampliação de uma avenida na cidade de Porto Alegre. 
O processo de reassentamento iniciou em 2009 e segue acontecendo, até o momento 
cerca de metade das famílias já deixaram o local. No desenvolvimento desse estudo, 
tomamos como material de análise as entrevistas realizadas com as famílias que estão 
sendo removidas, lideranças comunitárias, funcionários da prefeitura municipal, além de 
materiais documentais como vídeos de audiências públicas, reuniões nas comunidades 
atingidas, dossiês de denúncias de violações de direitos produzidos pelos movimentos 
sociais, relatórios de instâncias de controle social, bem como da Organização das 
Nações Unidas e documentos produzidos pela Prefeitura Municipal. Ao analisarmos 
esses materiais buscamos seguir as linhas de visibilidade e dizibilidade produzidas a 
partir do discurso da garantia de direitos, enunciado pelos atores sociais envolvidos 
nessa problemática, que delineiam as disputas entre diferentes modos de gerir e habitar 
as cidades. Essas análises evidenciam a forma como a ilegalidade de posse sobre o 
solo constitui-se em uma ferramenta de agenciamento das práticas dos habitantes 
atingidos pelas obras. Além disso, apontam para a exclusão territorial como fator de 
agravamento às condições de vulnerabilidade e indicam a importância da articulação 
das ações de luta pelo direito à moradia à uma discussão mais ampla sobre o direito à 
cidade. 

 
Palavras-chave: Direito à Cidade. Direito à Moradia. Práticas de Resistência. 
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2.  "PODEM OS 99% FALAR? A INTERSECÇÃO ENTRE GÊNERO, RAÇA, 
CULTURA E SAÚDE MENTAL NO RIO DE JANEIRO DO SÉCULO XXI" 

Alexandre Bárbara Soares (UNISUAM/ UFRJ) 

Resumo 
As transformações culturais, sociais, econômicas e políticas do século XX produziram 
não apenas um contexto global complexo e difuso, quanto um conjunto de formas de 
ser e estar marcadas por profundas e agudas desigualdades nos territórios de vida dos 
sujeitos. A produção de um indivíduo da norma se consolida e institucionaliza uma 
intensa hierarquização da vida, marcada pela constituição de extremas desigualdades. 
A proposta desta mesa é dar visibilidade as diferentes expressões de vida de grupos 
historicamente situados em posições de opressão e subordinação a partir de quatro 
eixos analíticos: gênero, raça e etnia, juventude e cultura e saúde mental e a loucura na 
cidade. Nos propomos a debater de que forma diferentes atores sociais produzem 
territórios de resistência no espaço urbano à distintas situações de opressão e 
subordinação e como, politicamente, podemos pensar em uma cidade da diversidade 
de códigos, formas de expressão e acolhimento. A cidade enquanto território da 
diversidade – de códigos, de imagens, de linguagens – nem sempre é um espaço pronto 
e acabado, definido em forma e conteúdo apenas pela política, pelo urbanismo, pela 
técnica ou pelos poderes instituídos. Diferentes manifestações e imagens se fazem 
presentes, mas nem sempre conseguem se fazer ouvir ou mesmo ser totalmente 
visíveis neste ambiente fluido e múltiplo. Neste contexto, produzem-se múltiplas 
expressões e identidades que se modificam e reorganizam, que disputam hegemonia 
no imaginário coletivo ou provocam rupturas nas formas de ver e perceber grupos, 
formas e conteúdos discursivos. Cidades estas que, segundo Zibechi (2009), se 
constituem hoje como o núcleo mais duro da dominação do capital, sede das velhas e 
novas formas de controle social. E a todo controle, historicamente, temos assistido a 
movimentos de contraposição de múltiplas formas de resistência, políticas e culturais. 
Castel (1998) afirmará que a competitividade exacerbada, a universalização dos 
intercâmbios produtivos, a fragmentação do movimento organizado de trabalhadores, 
todos estes fenômenos (conjugados ou isoladamente) provocaram uma “competição 
entre iguais”, uma dinâmica profunda de descoletivização, reindividualização e aumento 
da insegurança social nas últimas décadas. Todos estes processos se deram tanto no 
âmbito político representativo – a transformação da política institucional/ representativa 
em um espaço de gerenciamento econômico-financeiro de negócios privados e 
esvaziamento ideológico - quanto nos pequenos territórios – agrupamentos 
associativos, bairros, comunidades. Na mesma corrente de pensamento, Jameson 
(2006) afirma que não haveria mais, hoje, um sujeito coletivo em plenas condições de 
enfrentar o capital. Entretanto, para este autor, a imaginação utópica conduz a razão 
em direção aos problemas concretos, ao contrário de uma aceitação passiva do real, 
mesmo que ainda nos faltem respostas para a maior parte deles. Assim, diferentes 
atores vêm ao longo dos anos experimentando e propiciando a emergência de forças e 
movimentos que se desenvolvem por fora e à margem, ou pelas bordas, e que apontam 
para a busca de novas formas de agir e perceber no espaço público, afirmando a utopia 
como horizonte ético. Mesmo representando a maior parte da população, os 
movimentos de pessoas negras, de mulheres, LGBTT’s, contra culturais e de reforma 
psiquiátrica, historicamente denominados de “minorias”, tem enfrentado lutas e desafios 
para se fazerem presentes no debate público, apontando para uma miríade de maneiras 
de resistir e re-existir no complexo contexto urbano contemporâneo. Harvey (2013) 
afirma que a cidade pode ser entendida apenas em relação àquilo que eu, você, nós e 
“eles” desejamos. Se a cidade não se encontra alinhada a esses direitos, então ela 
precisa ser mudada. Portanto, exercer a liberdade na cidade seria muito mais que um 
direito de acesso àquilo que já existe: seria o direito de mudar a cidade, transforma-la, 
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ressignifica-la. Acreditamos que diferentes sujeitos propõe diferentes maneiras de ser e 
estar no espaço urbano contemporâneo a partir de experiências que conjugam opressão 
e resistência, em um movimento imanente de subjugação e luta. Portanto, compreender 
como mulheres, gays, lésbicas e travestis, jovens punks e adeptos de subculturas, 
loucos e portadores de sofrimento mental agudo e a massa da população 
afrodescendente experimenta as cidades pode apontar para distintas estratégias de 
subjetivação, nem sempre visíveis no complexo panorama urbano do novo século.  
 

2.1  “PRA FAZER PARTE, VOCÊ TEM QUE SE DESCONSTRUIR”: 
JUVENTUDE, SUBCULTURA E A APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO POR 

JOVENS CARIOCAS. 

Alexandre Bárbara Soares (UNISUAM/ UFRJ) 

 
Resumo  
Esta apresentação procura dar visibilidade às diferentes dimensões da experiência de 
jovens do Rio de Janeiro no interior da subcultura punk e suas ramificações. Nosso 
objetivo foi compreender como estes jovens vivenciam a experiência de pertencimento 
a estes territórios culturais e como se veem no mundo e no cotidiano da cidade a partir 
dela. Esta análise é parte de pesquisa de doutorado defendida no Departamento de 
Pós-graduação em Psicologia da UFRJ, denominada “Suportando o presente”: cultura, 
resistência e a experiência de jovens nos movimentos subculturais no Rio de Janeiro”.  
Quando abordamos os processos de subjetivação contemporâneo dos jovens por meio 
da análise das culturas e das subculturas, entendemos que a participação dos jovens 
nestes espaços podem estabelecer formas de falar no espaço público, de se fazer ver 
e perceber no debate político contemporâneo, para estes indivíduos. Para Ronsini 
(2007), as culturas juvenis são expressões, formas de rebeldia à cultura oficial, à 
normatização das instituições como escola, família e religião, mas também vontade 
expressa de ser incluído. As formas como os jovens urbanos hoje se apropriam dos 
espaços das cidades podem indicar não um, mas múltiplos sentidos em que cultura e 
política parecem tentar se articular. Buscamos abordar a experiência dos jovens nas 
subculturas a partir do relato de moças e rapazes que circulam e participam do circuito 
do rock underground no Rio de Janeiro. Exploramos duas dimensões da experiência 
subcultural: 1) as primeiras experiências no universo subcultural e; 2) as percepções e 
opiniões construídas pelas pessoas entrevistas neste percurso. Para esta análise, 
realizamos entrevistas semiestruturadas com dez jovens que participam das cenas 
subculturais no Rio, em especial dentro do punk e hardcore. Buscamos contemplar uma 
diversidade etária, de gênero e de estilos. Entre as conclusões identificamos que a cena 
subcultural se organiza e unifica a partir da identificação de uma série de relações de 
recusa a um conjunto de situações e atores sociais e o que os jovens buscam nas 
subculturas é justamente a tentativa de tensionar alguns sentidos hegemônicos, 
produzidos por certos dispositivos institucionais, sobre sua própria condição juvenil. 
Como uma forma de transformação que se estabelece por esta experiência, é possível 
identificar a ampliação do arsenal linguístico e intelectual e o estabelecimento de um 
canal de interpretação da realidade diverso dos que estão dados, fora dos canais 
tradicionais de transmissão cultural, como a família e a escola. Se o que Eagleton 
(2005a) denomina como "esfera pública" envolve uma reorganização discursiva do 
poder social, redesenhando as fronteiras entre classes sociais e as divisões entre 
aqueles que se envolvem em argumentos racionais e aqueles que não o fazem, há uma 
potência de reverberação nos discursos emitidos em músicas e textos pouco afeitos às 
formalidades discursivas, emitidos por estes e estas jovens. A adesão ao estilo demarca 
uma fronteira ultrapassada que legitima para quem faz um outro modo de expressão.  
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Palavras-chave: Juventude. Movimentos Culturais Juvenis. Subculturas. Resistência 
Cultural.  

 

 

2.2  SUPERVISÃO DE SAÚDE MENTAL NO TERRITÓRIO E A URGÊNCIA DA 
RESSIGNIFICAÇÃO DOS PROJETOS POLÍTICOS DE CIDADE 

Carla Silva Barbosa (UNIABEU) 

Resumo  
Esta apresentação busca fazer emergir como a loucura vem se inscrevendo na cidade 
do Rio de Janeiro após 15 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica – Lei 10216 de 2001. O 
recorte desse trabalho será a partir do dispositivo da saúde mental da referida cidade 
que tem por objetivo trabalhar as questões da loucura tanto intersetorialmente, quanto 
com os demais atores de um território: a supervisão clínico-institucional. Este espaço se 
circunscreve para além de uma estrutura de supervisão técnica referente aos cuidados 
com a loucura, mas enquanto um espaço para fazer aparecer as potências, as 
resistências e as re-existências da loucura na cidade. Esta fala se constrói a partir da 
experiência como supervisora clínico-institucional de um distrito sanitário na cidade do 
Rio de Janeiro desde 20012. O fim dos manicômios não encerra com a demolição das 
paredes dos hospitais psiquiátricos da cidade, mas com a desconstrução das lógicas 
que sustentam os discursos e as práticas de cuidado da loucura (Baremblit, 2002). 
Então o manicômio se desloca do conjunto de tijolos, correntes e grades do 
estabelecimento, compondo o campo de discursos-verdade e práticas tecnicistas 
apropriadas nos cotidianos da cidade - a instituição é lógica de funcionamento. Nesse 
sentido, tomamos como campo de análise a inserção e a circulação da loucura na 
cidade. Esta, sem dúvidas, localiza-se em um plano de cuidado, mas não de um cuidado 
técnico em saúde; e sim em um plano de cuidado com a cidade. Se cuidar da loucura é 
cuidar da cidade, deslocamos essa prática de um lugar da “assepsia técnica” para um 
projeto político de cidade. E é nesse deslocamento que a premissa da Reforma 
Psiquiátrica de incluir a loucura na cidade se amplia em um projeto político de cidade 
construído coletivamente. Os contornos dos jogos de encaixe infantil entram em crise e 
não mais precisamos nos ocupar da urgência de uma adequação das formas 
preexistentes, mas são modulados novos encaixes. Se dá, ainda, a desconstrução de 
uma identidade da loucura, onde certas características são, por muitas vezes, tomadas 
enquanto agravantes de uma patologia circunscrita e sustentada pela assepsia 
descritiva do campo da psicopatologia hegemônica. Colocando a loucura como a 
afirmação de um outro modo de existência que sim, pode se agenciar com múltiplas 
identidades que sustentam e dão contorno a existência contemporânea, mas não 
enquanto uma identidade de um grupo social. Esse deslocamento é de fundamental 
importância, na medida em que vivemos em uma cidade onde o projeto político 
hegemônico é segregacionista e os mais pobres vêm sendo sistematicamente 
aprisionados em suas vizinhanças – distingo aqui de territórios, este conceito tão 
importante para pensarmos a cidade. E estas vizinhanças, quanto mais entendidas 
como “áreas de risco”, mais monotemática é a inscrição do Estado através das políticas 
de segurança pública. É nesse contexto que intervenções produzidas nesses espaços 
estigmatizados pelo projeto hegemônico de cidade, possibilitam que outras formas de 
articulações e emergências de sentido se dêem e produzam essa “vizinhança” em 
território. Território de luta, de afirmação enquanto sujeito, de resistência e re-existência.  
 

Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica. Loucura. Cidade. Resistência. 
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2.3  “QUEM É VOCÊ PRA DIZER QUE NÃO SOU NEGRO?”: PRÀTICAS 
COTIDIANAS E MODOS DE SUBJETIVACAO A PARTIR DA EXPERIENCIA DA 

POLÍTICA DE RESERVA DE VAGAS NA UERJ. 
 

Luciana Ferreira Barcellos (UFSJ/PUC-Rio) 

Resumo 
O que se pretende neste trabalho é colocar em análise os modos de subjetivação e as 
práticas cotidianas a partir da implementação da política de reserva de vagas na UERJ. 
Trata-se dos resultados de pesquisa-ação realizada em 2012, no GIPS/Departamento 
de Pós-Graduação em Psicologia da PUC-Rio, resultando na tese de Doutorado de 
título: Interdiscursividade e Práticas Cotidianas: Modos de Fazer/Operar a experiência 
da política de reserva de vagas na UERJ.A política de reserva de vagas foi 
implementada nas universidades públicas brasileiras no conjunto mais amplo de ações 
afirmativas no ensino superior no Brasil, estando dentre as pioneiras, a UERJ (2002). 
Os recortes contemplados pela política são vários e os critérios de ingresso são 
estabelecidos de acordo com cada universidade. Vários foram os impasses enfrentados 
no momento em que eram estabelecidos os critérios através dos quais seriam 
selecionados os estudantes que poderiam concorrer às vagas reservadas no processo 
seletivo do vestibular. As maiores tensões eclodiram, em maioria, nas universidades 
que adotaram o recorte racial como critério. O critério racial usado para reserva de vagas 
na universidade fez deflagrar discussões que atravessam as relações sociais no Brasil, 
de modo mais amplo, o que explica a grande mobilização em torno do assunto. 
Destacam-se, dentre os temas mais polêmicos, a discussão sobre o racismo e a 
identificação racial no Brasil, que, por sua vez, colocam em questão o “mito da 
democracia racial”. A polêmica gerada em torno do recorte racial e dos critérios usados 
como forma de identificação – autodeclaração, no caso da UERJ – traz para o debate 
disciplinas que se propõem a analisar, a partir do discurso científico, conceitos como 
identidade, raça, etnia, dentre outros. Os paradigmas que embasam o conceito de 
identidade, na interface com um modo de pensar/fazer psicologia que entende sujeito 
em uma relação dialética com a sociedade, priorizam antes a formação desta identidade 
e as relações que se estabelecem no contexto sócio-histórico em que o sujeito – que se 
constitui da e na experiência – se insere. Tomar o tema como campo de análise, na 
perspectiva da psicologia social crítica, significa adentrar necessariamente na arena de 
debates, onde ecoam uma pluralidade de vozes. Quais os efeitos da política de reserva 
de vagas na experiência subjetivados sujeitos que deambulam no campus da UERJ, 
que se pode apreender a partir do que as suas paredes, repletas de signos e sentidos, 
são capazes de contar? A proposta metodológica utiliza o registro de imagens-
fotográficas de cartazes, informes, desenhos espalhados pelas paredes da universidade 
e a entrevista como etapa supra sequente, pondo em diálogo as imagens expostas na 
UERJ, o pesquisador e os sujeitos da pesquisa – grupos e/ou sujeitos ativos 
politicamente e participantes do cotidiano da instituição. Tomando como parâmetro os 
referenciais de M. Bakhtin e de M. de Certeau, entende-se entrevista como um espaço 
de produção de sentidos e interdiscursividade como a possibilidade de trazer à tona a 
rede ideológica e de forças que compõem e atravessam as relações e experiências dos 
sujeitos da UERJ a partir da experiência da reserva de vagas.  

Palavras-chave: Ação Afirmativa. Subjetividade. Raça. 
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2.4  MASCULINIDADES, SAÚDE E CIDADE: ESPAÇOS DO FAZER 
VIVER/FAZER CUIDAR NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 

Rita Flores Müller (UNISUAM/ UFRJ) 

 

Resumo 
Acompanhando a proposta da mesa Políticas de habitar a cidade este trabalho analisa 
a presença de homens jovens em espaços (de saúde/ via saúde) como forma de 
resistência à gramática normativa do gênero. As reflexões apresentadas têm seu ponto 
de ancoragem nos discursos sobre a medicalização da sexualidade masculina na 
contemporaneidade, sob o viés de acontecimento da Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Homem. Acontecimento este que acentua a construção de uma 
política do corpo do homem, visibilizada em sua aparelhagem do Estado, seus objetivos 
gerais e específicos, princípios e diretrizes, seu plano de ação e matriz de planejamento. 
Literalmente, espaços são construídos e habitados, mantidos ou subvertidos, mas 
também mortificados em suas (im) possibilidades de existência. No campo das políticas 
de saúde para homens no Rio de Janeiro, quais espaços/presenças a cidade tem 
acolhido e evidenciado? A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem é 
uma das linhas de uma teia macrossocial de investimentos no homem como população. 
Os enunciados analisados na constituição da Política operam como códigos de 
normalização sobre a medicalização da sexualidade masculina, sem esquecer que o 
processo de normalização é inseparável do processo de abjeção social (Butler, 2002). 
Incidindo prioritariamente sobre homens jovens e adultos, o racismo – "condição de 
aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização", conforme enunciado 
por Michel Foucault – imprime marcas segregadoras diferenciadas e que implicam 
restrições específicas para homens (e mulheres) no acesso aos direitos sociais como 
cidadãos brasileiros, conforme a composição dos indicadores em saúde permite 
entrever. O corpo de homens como realidade biopolítica é permanentemente operado 
pelas estratégias de medicalização em alvos específicos do biopoder: sua normalização 
pelo direito à vida e a contenção do excessivo de uma violência produzida em torno da 
noção de periculosidade social. No território analítico da vida precária da filósofa 
estadunidense Judith Butler e sua proposta de vulnerabilidade discursiva não dissociada 
da vulnerabilidade física, corporal e política, é o corpo em trânsito na cidade que se 
impõe como a arena de embates biopolíticos. Corpo situacional, no agenciamento 
limítrofe de uma vida regrada de cuidados via acesso/não acesso a serviços de saúde, 
como lugar público de exposição a riscos tangíveis ou intangíveis, em que os discursos 
de promoção de saúde (se) oferecem como garantia. Nesta aparelhagem de produção 
de verdades, apoiada em diversas instituições, redes de saber e atores sociais, a 
população jovem masculina está na ordem do dia – seja como alvo dos olhares do 
biopoder (via fazer viver ou deixar morrer), seja como agente/território de resistências, 
obstaculizando a compulsão à repetição e produzindo movimentos diferenciais. Do 
autômaton ao tiquê, são espaços visíveis na cultura e na cidade como aberturas à 
produção de testemunhos via agenciamento individuais e coletivos. Em outras palavras, 
trata-se de ouvir a afirmação da vida em territórios que o poder a tem silenciado. Trata-
se, efetivamente, da análise da constituição de uma agenda de trabalho nas áreas de 
saúde e desenvolvimento social global voltada à população jovem masculina que tem 
instaurado espaços de fala/escuta/intervenção no município do Rio de Janeiro.  

Palavras-chave: Juventude. Homens. Saúde. Risco. Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Homem. 
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3. CIDADE PARA QUEM? DIREITO À CIDADE, SEGREGAÇÃO E 
(RE)APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

Tatiana Minchoni (UFSC), Raquel Diniz (Unilab) e Tadeu Farias (UFRN) 

 

Resumo 
Um olhar atento ao cotidiano das cidades revela pistas sobre os fluxos, caminhos, 
contornos que compõem o tecido urbano, e que determinam as possibilidades e os 
limites de circulação, de apropriação, uso, e transformação do espaço. Ainda que na 
aparência soe como democrática, as cidades têm sido segregatórias, restringindo o 
acesso de determinados grupos a seus equipamentos urbanos, além de limitar 
(impedir?) a vivência desses espaços para o desenvolvimento das potencialidades 
humanas e sociais. Jovens de periferia, que são impedidos/as de ir a determinados 
lugares, como os shopping centers ou praias em regiões elitizadas são um exemplo vivo 
disso; assim como mulheres que precisam planejar os caminhos, traçar rotas que 
podem alongar o percurso, considerando os riscos pululantes de sofrer um assédio 
sexual nos espaços públicos. Somado a isso, a crescente comoditização do espaço 
urbano cria barreiras para o desenvolvimento de espaços públicos que favoreçam 
atividades coletivas e a multiplicação dos usos possíveis desses espaços por seus 
viventes, além de acentuar problemas oriundos do crescimento urbano. Assim, é 
necessário problematizar quais processos fundamentais do desenvolvimento urbano 
estão por trás da constituição desse cenário e, além disso, que possibilidades existem 
de sua transformação. Partimos do pressuposto de que tal qual o modo de produção 
que lhe dá à luz, a cidade é patriarcal, sexista, inacessível, exterminadora de jovens 
negros, que gera processos de exclusão/inclusão social perversa e favelização. 
Consequentemente, as cidades são a expressão desse sistema, ao mesmo tempo em 
que funcionam como motor do mesmo. O direito à cidade, então, se constitui como a 
reivindicação das minorias escamoteadas de tal processo à possibilidade de, por um 
lado, um acesso pleno às potencialidades da cidade e, por outro, a construção de uma 
outra cidade na qual novas potencialidades sejam desenvolvidas, e que não comportem 
os elementos segregatórios e opressivos do modelo presente. Diante do exposto, nessa 
mesa-redonda nos propomos a discutir se e como algumas práticas que visam à 
reapropriação do espaço urbano têm possibilitado o exercício do direito à cidade e 
produção de um novo urbano. Os trabalhos abordam temas como: a relação entre 
mulheres e o espaço público, problematizando a questão do assédio sexual e iniciativas 
recentes de enfrentamento a tais práticas; os limites de circulação impostos aos jovens 
das periferias urbanas sob a justificativa de combate à criminalidade/ilegalidade; e 
movimentos recentes de ocupação do espaço público para o lazer e horticultura 
promovidas por grupos sociais com demandas próprias do cenário urbano. O fio que 
une tais discussões se remete à negação do direito à cidade e reflexões sobre possíveis 
estratégias de enfrentamento. 

Palavras-chave: Direito à cidade. Segregação urbana. Relações pessoa-ambiente. 
Apropriação. 
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3.1  ISSO É LUGAR DE MULHER? APONTAMENTOS PARA PROBLEMATIZAR 
ESPAÇOS E ASSÉDIO SEXUAL 

Tatiana Minchoni (UFSC) e KátiaMaheirie (UFSC) 

Resumo 
O presente trabalho se propõe a discutir a relação entre mulher e cidade, enfatizando 
alguns limites que se colocam à circulação de mulheres, sobretudo no que se refere à 
experiência do assédio sexual. Essa problemática foi evidenciada recentemente nas 
mídias sociais, a partir das campanhas “Chega de Fiu-Fiu”, “#PrimeiroAssédio”, ambas 
criadas pelo projeto feminista Olga; e “Vamos Juntas?”, criada por Babi Brito, as quais 
são aqui analisadas, utilizando-se dos discursos de mulheres proferidos nestas 
campanhas. A Campanha “Chega de Fiu-fiu” foi criada como forma de enfrentamento 
ao assédio sexual em locais públicos, já que a abordagem de mulheres nas ruas é uma 
prática cotidiana travestida de elogio, que se perpetua ao longo das gerações. Esta 
campanha publicizou a insatisfação de mulheres com as “cantadas”, mas também o 
medo que baliza seus corpos na circulação pela cidade, sob o risco de serem 
assediadas. A campanha #PrimeiroAssédio também demonstrou a violência à que 
corpos femininos estão submetidos cotidianamente e desde a mais tenra infância, haja 
vista as milhares de denúncias do #PrimeiroAssédio no espaço público urbano. Ainda, 
como ação da campanha “Chega de Fiu-fiu”, foi criado o “Mapa Chega de Fiu-Fiu”, uma 
ferramenta virtual que visa mapear os locais mais problemáticos das cidades, a partir 
de relatos de violência sexual vivenciados pelas mulheres. A proposta é, além de alertar 
os riscos de alguns lugares, propor modificações ao mesmo, para que mulheres possam 
exercer o direito à cidade, movendo-se por trajetos que atendam suas necessidades. 
Ainda, como forma de diminuir o risco à que mulheres estão expostas, foi criado o 
movimento “Vamos Juntas?” que estimula mulheres a caminharem juntas, a se 
apoiarem em situações de risco (ruas mal iluminadas, trajetos desertos etc.), 
estimulando a organização coletiva de mulheres visando o transito com mais segurança 
e menos medo pelas ruas da cidade. Refletindo sobre tais campanhas, a partir do 
filósofo Rancière, compreendemos que dar visibilidade aos relatos, tanto das 
campanhas, quanto desse movimento, é tornar o ruído audível, mostrar o que não 
estava visível, ou seja, tensionando o ordenamento do sensível, a distribuição de 
lugares e capacidades/incapacidades relacionadas a estes. Tais mobilizações, ao 
verificarem a igualdade entre homens e mulheres enquanto seres falantes, produzem 
um múltiplo que anuncia uma contagem diferente da estabelecida da ordem policial e, 
ao serem espalhadas, multiplicadas e compartilhadas nas mídias sociais, podem 
provocar desidentificações e deslocamentos que arrancam do lugar de naturalidade a 
apropriação do corpo da mulher, apontando para uma potencial subjetivação política e 
provocando fraturas na partilha do sensível. Por fim, destacamos que tais campanhas 
são mecanismos importantes para a mobilização social no enfrentamento ao assédio 
sexual, ao mesmo tempo em que são inventivas, pois intervém nas formas de se 
relacionar com a cidade, transformando tanto a relação entre mulheres na cidade, 
quanto à relação com o espaço urbano, principalmente no que se refere à circulação.  

Palavras-chave: Assédio Sexual. Mulher. Direito a Cidade. Subjetivação Política. 
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3.2  MOVIMENTOS DE OCUPAÇÃO URBANA: CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 
DAS RELAÇÕES PESSOAL-AMBIENTE SOB UMA PERSPECTIVA CRÍTICA 

Raquel Diniz (Unilab), Soraya Andrade (CFP) e Tadeu Farias (UFRN) 

 

Resumo 
Neste trabalho é proposta uma discussão sobre iniciativas brasileiras recentes de 
ocupação urbana, compreendidas como tensionamentos ao modelo de cidade 
capitalista. Partimos do reconhecimento do nexo histórico entre o desenvolvimento do 
capitalismo e a urbanização, numa escala global, e da constatação de que a etapa mais 
recente da expansão do processo urbano se desdobra em profundas transformações 
no estilo de vida citadino. A qualidade de vida urbana tornou-se uma mercadoria, assim 
como a própria cidade, num cenário em que o turismo e a indústria da cultura e do 
conhecimento tornam-se centrais para a economia política urbana. Entre as expressões 
da cidade como produto do capital, estão a desumanização das relações, a percepção 
de tempo acelerado e, mais recentemente, a supermercantilização do solo urbano. Tais 
processos intensificam a desapropriação da cidade de seus moradores, os quais pouco 
ou nada participam dos processos decisórios e transformadores do contexto urbano, o 
que implica a negação do direito à cidade. Como reação a esse cenário, emergem 
iniciativas de reapropriação e construção de outras possibilidades de viver a cidade. 
Neste trabalho, destacamos iniciativas voltadas ao lazer e à horticultura, uma em cada 
região brasileira, discutindo-as à luz do direito à cidade e possíveis articulações com as 
noções de identidade social urbana e fortalecimento comunitário: a) intervenções do 
Coletivo Transverso, fundado em Brasília/DF, feitas por meio de técnicas como stencil, 
stickers (como o da fotografia), grafites, projeções e performances artísticas; b) 
projeções mapeadas organizadas pela artista Roberta Carvalho em Belém/PA, Rio 
Branco/AC e Macapá/AP; c) ocupação de áreas públicas, prevalentemente praças, em 
Natal/RN pelo projeto Eco Praça; d) Projeto Redenção.cc, em Porto Alegre/RS, projeto-
piloto de resgate histórico e cultural, sendo também um fórum de discussão sobre 
lugares públicos; d) Hortelões Urbanos, em São Paulo/SP, rede de apoio ao cultivo de 
alimentos e inspiração a comunidades de vizinhos para o plantio voluntário de plantas 
comestíveis nas cidades. Tais iniciativas se caracterizam por serem mobilizações de 
grupos sociais com demandas próprias do espaço urbano, que reconhecem o potencial 
da utilização democrática e compartilhada de espaços públicos, em especial para o lazer 
e o contato com a natureza. Evidenciam um potencial movimento de transformação da 
relação das pessoas com as cidades, indicando a saturação de um modelo de 
desenvolvimento urbano que, conduzido pela acumulação de capital, deteriora as 
condições ambientais e a sociabilidade urbanas. Assim, as lemos como tentativas do 
exercício do direito à cidade, que sinalizam a vinculação ao urbano em uma diversidade 
de formas e intensidade, predispondo à articulação em coletivo para intervenção na 
realidade imediata das pessoas. Ousamos afirmar, então, que os indivíduos envolvidos 
em tais iniciativas as conduzem pautando-se em maior consciência sobre as 
potencialidades das cidades em atender suas necessidades, dando indícios de que 
maior participação social nos processos de administração pública seja uma estratégia 
efetiva de retomada da cidade como valor de uso. 

Palavras-chave: Meio urbano. Direito à cidade. Identidade Social Urbana. 
Fortalecimento Comunitário. 
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3.3  OCUPA E RESISTE: UMA ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 
PÚBLICO PELAS JUVENTUDES PERIFÉRICAS 

Candida Souza (UnB) 

Resumo 
O seguinte trabalho tem faz uma discussão acerca das implicações sociais da ocupação 
dos espaços urbanos por parte da juventude, especialmente a que compõe a parcela 
mais pobre da sociedade, levando em consideração os aspectos econômicos, políticos, 
sociais e culturais que perpassam a garantia do direito à cidade. Se tem uma expressão 
que pode representar a juventude periférica é esta: a rua é a escola da vida. Esse é um 
lema que atravessa a vida de muitos jovens das periferias urbanas do nosso país. 
Regras de convivência, aprendizagens, relacionamentos pessoais e afetivos, sabores e 
dissabores são vividos nas experiências compartilhadas em cada esquina dos rincões 
desse país. No entanto, essa vivência possui um limite concreto, muitas vezes 
geográfico. A ocupação do espaço urbano pela juventude periférica, em uma sociedade 
pautada no individualismo, meritocracia e segregação social como motor de 
desenvolvimento, implica necessariamente em uma reação social e institucional que vai 
de encontro à democratização do espaço público. Sob a justificativa de combate à 
criminalidade/ilegalidade, o Estado, legitimado pela sociedade, torna-se o agente que 
delimita as fronteiras do ser jovem. No limite, promove, por ação ou omissão, o 
genocídio de grande contingente populacional em função da cor/raça/etnia e classe 
social, em uma guerra civil que produz não só estatísticas estarrecedoras de extermínio 
da juventude pobre e negra, mas que reforça a ideia de que a essas pessoas não é 
permitido ocupar determinados espaços de convivência social, de forma que lhe é 
negado o direito à cidade. Jovem pobre/negro na rua é ilegalidade, nunca cultura. É 
ameaça, nunca potência. É criminalização, nunca empoderamento. As pequenas 
fissuras que se atrevem a romper a norma dessa segregação social não são 
provenientes de políticas sociais (ainda que estas tentem, à sua maneira, cumprir a 
tarefa de uma pseudo-inclusão). Elas aparecem em manifestações artísticas, culturais 
e políticas que, em seu potencial transformador, emergem como uma possibilidade em 
meio à degradação das relações sociais pautadas por meio da violência, mas que ainda 
não são suficientes para romper a estrutura da inclusão social perversa que dizima a 
juventude. Diante da ausência do Estado na promoção da ocupação do espaço público 
por parte da juventude e, mais ainda, diante da sua contribuição direta para a limitação 
dessas vivências, percebemos que uma nova forma de apropriação da cidade 
necessariamente perpassa a ocupação de espaços públicos e a coletivização de 
experiências que são, em essência, contra-hegemônicas. A insurgência contra as 
formas de poder que cerceiam a liberdade e ocupação do espaço público é o ponto de 
partida. A disputa institucional para que a criminalização dos jovens por parte da 
sociedade e do Estado não signifiquem entraves nas vivências de rua é o caminho. A 
transformação da sociedade em termos de desigualdade social, refratada na 
desigualdade de ocupação do espaço público de forma democrática, é o ponto final. 

Palavras-chave: Direito à Cidade. Juventude Periférica. Transformação Social. 
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4.  MODOS COTIDIANOS DE CAPTURA DA SUBJETIVIDADE E RESISTÊNCIA 
POLÍTICA NO ESPAÇO URBANO 

Prof. Dr. José Francisco Greco Martins (USCS), Profa. Dra. Carla Cristina Garcia 
(PUC-SP) e Profa. Dra. Tânia Fator (USCS) 

 

Resumo 
A presente proposta de mesa redonda para o eixo temático 4, Políticas de habitar a 
cidade, tem por objetivo apresentar três trabalhos que abordam a temática das 
possibilidades e contornos do exercício da política, considerando seus rebatimentos na 
subjetividade experimentada no cotidiano do espaço urbano. O primeiro trabalho – O 
lazer urbano e as mulheres: alguns pontos de discussão – consiste em um debate a 
respeito dos espaços de lazer que cabem às mulheres na sociedade capitalista moderna 
na segunda metade do século XIX e durante o século XX, problematizando a relação 
entre os gêneros para demonstrar a existência de um controle social sobre as práticas 
de lazer da mulher, e seu processo de invisibilização em um contexto social dominado 
por valores culturais androcêntricos. O segundo trabalho – Instabilidade na moradia, 
instabilidade na vida: tensões do pertencimento precário – apresenta um estudo 
realizado junto a uma favela na periferia da zona sul da cidade de São Paulo, com 
ênfase na importância da moradia como centro estruturante da subjetividade e do 
pertencimento, principalmente em relação ao encontro do lugar no mundo e o direito a 
ter direito. Seu foco consiste em demonstrar os desdobramentos que a instabilidade da 
moradia provada na instabilidade da vida, dada a ausência da posse do terreno, a 
iminência de despejo e os perigos vividos em decorrência da violência. O terceiro 
trabalho – Relações de trabalho em condomínios: aspectos do “caráter maligno do 
social” – focaliza alguns aspectos presentes na vida social contemporânea, destacando 
as relações de trabalho dos indivíduos em condomínios residenciais verticais 
paulistanos e, principalmente, propondo uma reflexão crítica sobre as consequências 
que este tipo de experiências tem provocado no caráter pessoal destes trabalhadores. 
Os temas aqui apresentados são interpretados a partir de fundamentações teóricas que 
analisam a vida em condomínio, as relações de trabalho e a formação do caráter 
pessoal. Os motivos que levaram à elaboração desta pesquisa estão relacionados 
basicamente com três fatores: primeiro, a indignação com as condições de injustiça 
social presentes nos condomínios residenciais verticais; depois, a preocupação com o 
comportamento ético de grupos de trabalhadores empregados nestes lugares; e 
também, o interesse pelas discussões teóricas que têm sido realizadas pela Psicologia 
Política, como também, por pensadores da Escola de Frankfurt, principalmente, 
Theodor Adorno e Max Horkheimer. As discussões e as considerações finais pretendem 
jogar luz no campo social da vida em condomínio e destacar alguns fatos psicossociais 
de interesse para a Psicologia Política, visto que a análise das relações de trabalho 
praticadas nos condomínios residenciais verticais da cidade de São Paulo pode conduzir 
ao questionamento dos valores que perpassam e definem as condições desiguais da 
sociedade paulistana.  

Palavras-chave: Mulher. Lazer. Periferia. Trabalho. Injustiça Social. 
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4.1  O LAZER URBANO E AS MULHERES: ALGUNS PONTOS E DISCUSSÃO 

Dra. Elisete Suely Marques (PUC-SP) 

 

Resumo 
Esta apresentação pretende contribuir para o debate sobre as questões urbanas 
contemporâneas que se centram na experiência de lazer e vivência do tempo livre das 
mulheres e chamar a atenção sobre a maneira com que muitas teorizações e 
formulações políticas utilizaram como padrão de análise as atividades e experiências de 
lazer e recreação dos homens, tornando invisíveis tais práticas. A ideia é que tanto as 
características que as mulheres compartilham quanto aquelas que as diferencia 
requerem uma análise e uma explicação, ou seja, o lazer e a noção de tempo livre das 
mulheres nas cidades contemporâneas – em todos os entornos urbanos modernos – é 
diferente, varia conforme sua faixa etária, sua profissão e podem ver-se afetadas por 
privilégios ou desvantagens em razão de sua classe social, etnia, religião, problemas 
físicos ou mentais. Neste sentido, a divisão dos espaços em público, privado e 
doméstico pode ter consequências discriminatórias na medida em que ao subscrever a 
cada espaço uma responsabilidade masculina ou feminina, atenta contra a igualdade 
de oportunidades entre mulheres e homens. As mulheres a quem a socialização atribuiu 
o espaço doméstico e que pouco a pouco participar do âmbito público, se veem 
obrigadas a recordar constantemente seu direito a dispor de um espaço privado e de 
um tempo próprio para dedicar-se ao lazer. Na sociedade ocidental, os valores culturais 
são profundamente androcêntricos como para oferecer a possibilidade de um lazer 
compartilhado entre homens e mulheres. 

Palavras-chave: Lazer. Mulher. Tempo Livre. Controle Social. Intimidação 

 

4.2  INSTABILIDADE NA MORADIA, INSTABILIDADE NA VIDA: TENSÕES DO 
PERTENCIMENTO PRECÁRIO 

Prof. Dr. José Francisco Greco Martins (USCS) 

 

Resumo 
A presente apresentação busca transmitir os resultados da pesquisa realizada junto a 
uma favela localizada na periferia da zona sul da cidade de São Paulo. A pesquisa foi 
organizada com o objetivo de identificar as práticas e representações sociais existente 
na favela, com base nos pressupostos do processo de desmanche da política. A 
metodologia da pesquisa foi de natureza qualitativa suportada por entrevistas abertas 
junto aos moradores da favela. Dentre outros resultados destacamos para a presente 
apresentação a importância atribuída à moradia e quais são seus impactos em relação 
à possibilidade da sua perda em decorrência da possibilidade de despejo da favela. Sem 
saber se o processo de despejo poderia vir a ocorrer, os moradores tendiam a ficar 
inseguros e, em geral, faziam o suficiente para morar com certa segurança e conforto 
com o mínimo investimento. Ser proprietário(a) do terreno sobre o qual se construiu a 
casa era a fórmula encontrada para resolver o problema da insegurança decorrente de 
o terreno pertencer à Prefeitura, ou seja, seria um passaporte para a dignidade. Sob a 
ameaça da perda da moradia, os moradores viviam sempre no improviso e na 
liminaridade. A instabilidade na moradia repercutia na instabilidade da vida, uma vez 
que o contexto de insegurança com relação à propriedade do terreno, contribuiu para 
um estado de suspensão do direito à moradia, e conduziu os moradores à liminaridade 
referente à inclusão e exclusão, o pertencer, ou não, à própria cidade em que residiam. 
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Há uma incompletude dada pela ausência da propriedade da moradia que 
acompanhava e assombrava os moradores da favela, tornando sua permanência, no 
espaço social da favela, sempre provisória – o improviso parecia ser algo permanente 
em suas vidas. 

Palavras-chave: Favela. Periferia. Moradia. Pertencimento. Instabilidade. 

 

4.3  RELAÇÕES DE TRABALHO EM CONDOMÍNIO: ASPECTOS DO “CARÁTER 
MALIGNO DO SOCIAL” 

Profa. Dra. Tânia Fator (USCS) 

Resumo 
Esta apresentação visa analisar e reconhecer na vida em condomínio, os motivos pelos 
quais a humanidade está cada vez mais miserável, apesar do progresso da razão. Em 
outras palavras, o objetivo é buscar evidências a respeito da genealogia da razão, refletir 
sobre como através do saber o homem detém o poder e, identificar se a contradição do 
esclarecimento (ele desencanta e, ao mesmo tempo, desumaniza) pode ser encontrada 
nas condições humanas pesquisadas.  A partir das pesquisas realizadas junto aos 
zeladores, porteiros e faxineiros que trabalham nos condomínios residenciais verticais, 
pode-se considerar que os comportamentos morais e éticos destes trabalhadores 
também são determinados pelos condicionamentos e pelas experiências vividas no 
ambiente organizacional, e que as condições que se estabelecem na organização do 
trabalho dentro dos condomínios provocam consequências e impactos sobre o caráter 
pessoal. Essas consequências fazem surgir cicatrizes. Dentre as diferentes formas de 
controle social, percebeu-se uma dominação segundo o procedimento técnico eficiente, 
que passou, gradativamente, a existir como forma civilizada da crueldade e, a junção da 
crueldade e da racionalidade fez surgir a burocracia e a tecnologia, que têm a intenção 
da neutralidade e, no entanto, quanto mais racional vai se tornando a cultura, mais 
irracional ela estará. Desta forma, a crueldade e a racionalidade se fazem presentes no 
sistema social capitalista, camufladas de neutralidade e a dominação surge como fim 
em si mesma. Portanto, os aspectos sociais mórbidos que constituem o caráter pessoal 
se apresentam neste contexto da seguinte forma: num momento histórico já considerado 
por alguns como um mundo do trabalho em processo de transformação, com todas as 
implicações culturais e éticas específicas deste tempo social, a sociedade paulistana 
moderna, que se quer espelhar as sociedades urbanas típicas de primeiro mundo, ainda 
mantém relações de trabalho patrimonialistas; o condomínio considerado como uma 
organização social reproduz as condições sociais da sociedade mais ampla onde está 
inserido; a ética possível de surgir nessas condições sociais vividas pelos trabalhadores 
de condomínios residenciais é a ética mercantilista; e, o caráter que eles apresentam 
em suas interações sociais, só pode ser o neurótico/alienado. 

Palavras-chave: Trabalho. Injustiça Social. Patrimonialismo. Crueldade. Humanidade. 
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5.  "PRA FAZER PARTE, VOCÊ TEM QUE SE DESCONSTRUIR": JUVENTUDE, 
SUBCULTURA E A APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO POR JOVENS 

CARIOCA 

Alexandre Bárbara Soares (UNISUAM/UFRJ) 

 

Resumo 
Esta apresentação procura dar visibilidade às diferentes dimensões da experiência de 
jovens do Rio de Janeiro no interior da subcultura punk e suas ramificações. Nosso 
objetivo foi compreender como estes jovens vivenciam a experiência de pertencimento 
a estes territórios culturais e como se veem no mundo e no cotidiano da cidade a partir 
dela. Esta análise é parte de pesquisa de doutorado defendida no Departamento de 
Pós-graduação em Psicologia da UFRJ, denominada “Suportando o presente”: cultura, 
resistência e a experiência de jovens nos movimentos subculturais no Rio de Janeiro”. 
Quando abordamos os processos de subjetivação contemporâneo dos jovens por meio 
da análise das culturas e das subculturas, entendemos que a participação dos jovens 
nestes espaços podem estabelecer formas de falar no espaço público, de se fazer ver 
e perceber no debate político contemporâneo, para estes indivíduos. Para Ronsini 
(2007), as culturas juvenis são expressões, formas de rebeldia à cultura oficial, à 
normatização das instituições como escola, família e religião, mas também vontade 
expressa de ser incluído. As formas como os jovens urbanos hoje se apropriam dos 
espaços das cidades podem indicar não um, mas múltiplos sentidos em que cultura e 
política parecem tentar se articular. Buscamos abordar a experiência dos jovens nas 
subculturas a partir do relato de moças e rapazes que circulam e participam do circuito 
do rock underground no Rio de Janeiro. Exploramos duas dimensões da experiência 
subcultural: 1) as primeiras experiências no universo subcultural e; 2) as percepções e 
opiniões construídas pelas pessoas entrevistas neste percurso. Para esta análise, 
realizamos entrevistas semiestruturadas com dez jovens que participam das cenas 
subculturais no Rio, em especial dentro do punk e hardcore. Buscamos contemplar uma 
diversidade etária, de gênero e de estilos. Entre as conclusões identificamos que a cena 
subcultural se organiza e unifica a partir da identificação de uma série de relações de 
recusa a um conjunto de situações e atores sociais e o que os jovens buscam nas 
subculturas é justamente a tentativa de tensionar alguns sentidos hegemônicos, 
produzidos por certos dispositivos institucionais, sobre sua própria condição juvenil. 
Como uma forma de transformação que se estabelece por esta experiência, é possível 
identificar a ampliação do arsenal lingüístico e intelectual e o estabelecimento de um 
canal de interpretação da realidade diverso dos que estão dados, fora dos canais 
tradicionais de transmissão cultural, como a família e a escola. Se o que Eagleton 
(2005a) denomina como "esfera pública" envolve uma reorganização discursiva do 
poder social, redesenhando as fronteiras entre classes sociais e as divisões entre 
aqueles que se envolvem em argumentos racionais e aqueles que não o fazem, há uma 
potência de reverberação nos discursos emitidos em músicas e textos pouco afeitos às 
formalidades discursivas, emitidos por estes e estas jovens. A adesão ao estilo demarca 
uma fronteira ultrapassada que legitima para quem faz um outro modo de expressão.  

Palavras-chave: Juventude. Movimentos Culturais Juvenis. Subculturas. Resistência 
Cultural.  
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5.1  SUPERVISÃO DE SÁUDE MENTAL NO TERRITÓRIO E A URGÊNCIA DA 
RESSIGNIFICAÇÃO DOS PROJETOS POLÍTICOS DE CIDADE 

Carla Silva Barbosa (UNIABEU) 

 

Resumo 
Esta apresentação busca fazer emergir como a loucura vem se inscrevendo na cidade 
do Rio de Janeiro após 15 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica – Lei 10216 de 2001. O 
recorte desse trabalho será a partir do dispositivo da saúde mental da referida cidade 
que tem por objetivo trabalhar as questões da loucura tanto intersetorialmente, quanto 
com os demais atores de um território: a supervisão clínico-institucional. Este espaço se 
circunscreve para além de uma estrutura de supervisão técnica referente aos cuidados 
com a loucura, mas enquanto um espaço para fazer aparecer as potências, as 
resistências e as re-existências da loucura na cidade. Esta fala se constrói a partir da 
experiência como supervisora clínico-institucional de um distrito sanitário na cidade do 
Rio de Janeiro desde 20012. O fim dos manicômios não encerra com a demolição das 
paredes dos hospitais psiquiátricos da cidade, mas com a desconstrução das lógicas 
que sustentam os discursos e as práticas de cuidado da loucura (BAREMBLIT, 2002). 
Então o manicômio se desloca do conjunto de tijolos, correntes e grades do 
estabelecimento, compondo o campo de discursos-verdade e práticas tecnicistas 
apropriadas nos cotidianos da cidade - a instituição é lógica de funcionamento. Nesse 
sentido, tomamos como campo de análise a inserção e a circulação da loucura na 
cidade. Esta, sem dúvidas, localiza-se em um plano de cuidado, mas não de um cuidado 
técnico em saúde; e sim em um plano de cuidado com a cidade. Se cuidar da loucura é 
cuidar da cidade, deslocamos essa prática de um lugar da “assepsia técnica” para um 
projeto político de cidade. E é nesse deslocamento que a premissa da Reforma 
Psiquiátrica de incluir a loucura na cidade se amplia em um projeto político de cidade 
construído coletivamente. Os contornos dos jogos de encaixe infantil entram em crise e 
não mais precisamos nos ocupar da urgência de uma adequação das formas 
preexistentes, mas são modulados novos encaixes. Se dá, ainda, a desconstrução de 
uma identidade da loucura, onde certas características são, por muitas vezes, tomadas 
enquanto agravantes de uma patologia circunscrita e sustentada pela assepsia 
descritiva do campo da psicopatologia hegemônica. Colocando a loucura como a 
afirmação de um outro modo de existência que sim, pode se agenciar com múltiplas 
identidades que sustentam e dão contorno a existência contemporânea, mas não 
enquanto uma identidade de um grupo social. Esse deslocamento é de fundamental 
importância, na medida em que vivemos em uma cidade onde o projeto político 
hegemônico é segregacionista e os mais pobres vêm sendo sistematicamente 
aprisionados em suas vizinhanças – distingo aqui de territórios, este conceito tão 
importante para pensarmos a cidade. E estas vizinhanças, quanto mais entendidas 
como “áreas de risco”, mais monotemática é a inscrição do Estado através das políticas 
de segurança pública. É nesse contexto que intervenções produzidas nesses espaços 
estigmatizados pelo projeto hegemônico de cidade, possibilitam que outras formas de 
articulações e emergências de sentido se dêem e produzam essa “vizinhança” em 
território. Território de luta, de afirmação enquanto sujeito, de resistência e re-existência.  

Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica.  Loucura. Cidade. Resistência. 
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5.2 “QUEM É VOCÊ PRA DIZER QUE NÃO SOU NEGRO?”: PRÀTICAS 
COTIDIANAS E MODOS DE SUBJETIVACAO A PARTIR DA EXPERIENCIA DA 

POLÍTICA DE RESERVA DE VAGAS NA UERJ. 

Luciana Ferreira Barcellos (UFSJ/PUC-Rio) 

Resumo 
O que se pretende neste trabalho é colocar em análise os modos de subjetivação e as 
práticas cotidianas a partir da implementação da política de reserva de vagas na UERJ. 
Trata-se dos resultados de pesquisa-ação realizada em 2012, no GIPS/Departamento 
de Pós-Graduação em Psicologia da PUC-Rio, resultando na tese de Doutorado de 
título: Interdiscursividade e Práticas Cotidianas: Modos de Fazer/Operar a experiência 
da política de reserva de vagas na UERJ.A política de reserva de vagas foi 
implementada nas universidades públicas brasileiras no conjunto mais amplo de ações 
afirmativas no ensino superior no Brasil, estando dentre as pioneiras, a UERJ (2002). 
Os recortes contemplados pela política são vários e os critérios de ingresso são 
estabelecidos de acordo com cada universidade. Vários foram os impasses enfrentados 
no momento em que eram estabelecidos os critérios através dos quais seriam 
selecionados os estudantes que poderiam concorrer às vagas reservadas no processo 
seletivo do vestibular. As maiores tensões eclodiram, em maioria, nas universidades 
que adotaram o recorte racial como critério. O critério racial usado para reserva de vagas 
na universidade fez deflagrar discussões que atravessam as relações sociais no Brasil, 
de modo mais amplo, o que explica a grande mobilização em torno do assunto. 
Destacam-se, dentre os temas mais polêmicos, a discussão sobre o racismo e a 
identificação racial no Brasil, que, por sua vez, colocam em questão o “mito da 
democracia racial”. A polêmica gerada em torno do recorte racial e dos critérios usados 
como forma de identificação – autodeclaração, no caso da UERJ – traz para o debate 
disciplinas que se propõem a analisar, a partir do discurso científico, conceitos como 
identidade, raça, etnia, dentre outros. Os paradigmas que embasam o conceito de 
identidade, na interface com um modo de pensar/fazer psicologia que entende sujeito 
em uma relação dialética com a sociedade, priorizam antes a formação desta identidade 
e as relações que se estabelecem no contexto sócio-histórico em que o sujeito – que se 
constitui da e na experiência – se insere. Tomar o tema como campo de análise, na 
perspectiva da psicologia social crítica, significa adentrar necessariamente na arena de 
debates, onde ecoam uma pluralidade de vozes. Quais os efeitos da política de reserva 
de vagas na experiência subjetivados sujeitos que deambulam no campus da UERJ, 
que se pode apreender a partir do que as suas paredes, repletas de signos e sentidos, 
são capazes de contar? A proposta metodológica utiliza o registro de imagens-
fotográficas de cartazes, informes, desenhos espalhados pelas paredes da universidade 
e a entrevista como etapa suprasequente, pondo em diálogo as imagens expostas na 
UERJ, o pesquisador e os sujeitos da pesquisa – grupos e/ou sujeitos ativos 
politicamente e participantes do cotidiano da instituição. Tomando como parâmetro os 
referenciais de M. Bakhtin e de M. de Certeau, entende-se entrevista como um espaço 
de produção de sentidos e interdiscursividade como a possibilidade de trazer à tona a 
rede ideológica e de forças que compõem e atravessam as relações e experiências dos 
sujeitos da UERJ a partir da experiência da reserva de vagas.  

Palavras-chave: Ação Afirmativa. Subjetividade. Raça. 
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5.3  MASCULINIDADES, SAÚDE E CIDADE: ESPAÇOS DO FAZER 
VIVER/FAZER/CUIDAR NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

Rita Flores Müller (UNISUAM/UFRJ) 

 

Resumo 
Acompanhando a proposta da mesa Políticas de habitar a cidade este trabalho analisa 
a presença de homens jovens em espaços (de saúde/ via saúde) como forma de 
resistência à gramática normativa do gênero. As reflexões apresentadas têm seu ponto 
de ancoragem nos discursos sobre a medicalização da sexualidade masculina na 
contemporaneidade, sob o viés de acontecimento da Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Homem. Acontecimento este que acentua a construção de uma 
política do corpo do homem, visibilizada em sua aparelhagem do Estado, seus objetivos 
gerais e específicos, princípios e diretrizes, seu plano de ação e matriz de planejamento. 
Literalmente, espaços são construídos e habitados, mantidos ou subvertidos, mas 
também mortificados em suas (im) possibilidades de existência. No campo das políticas 
de saúde para homens no Rio de Janeiro, quais espaços/presenças a cidade tem 
acolhido e evidenciado? A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem é 
uma das linhas de uma teia macrossocial de investimentos no homem como população. 
Os enunciados analisados na constituição da Política operam como códigos de 
normalização sobre a medicalização da sexualidade masculina, sem esquecer que o 
processo de normalização é inseparável do processo de abjeção social (Butler, 2002). 
Incidindo prioritariamente sobre homens jovens e adultos, o racismo – "condição de 
aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização", conforme enunciado 
por Michel Foucault – imprime marcas segregadoras diferenciadas e que implicam 
restrições específicas para homens (e mulheres) no acesso aos direitos sociais como 
cidadãos brasileiros, conforme a composição dos indicadores em saúde permite 
entrever. O corpo de homens como realidade biopolítica é permanentemente operado 
pelas estratégias de medicalização em alvos específicos do biopoder: sua normalização 
pelo direito à vida e a contenção do excessivo de uma violência produzida em torno da 
noção de periculosidade social. No território analítico da vida precária da filósofa 
estadunidense Judith Butler e sua proposta de vulnerabilidade discursiva não dissociada 
da vulnerabilidade física, corporal e política, é o corpo em trânsito na cidade que se 
impõe como a arena de embates biopolíticos. Corpo situacional, no agenciamento 
limítrofe de uma vida regrada de cuidados via acesso/não acesso a serviços de saúde, 
como lugar público de exposição a riscos tangíveis ou intangíveis, em que os discursos 
de promoção de saúde (se) oferecem como garantia. Nesta aparelhagem de produção 
de verdades, apoiada em diversas instituições, redes de saber e atores sociais, a 
população jovem masculina está na ordem do dia – seja como alvo dos olhares do 
biopoder (via fazer viver ou deixar morrer), seja como agente/território de resistências, 
obstaculizando a compulsão à repetição e produzindo movimentos diferenciais. Do 
autômaton ao tiquê, são espaços visíveis na cultura e na cidade como aberturas à 
produção de testemunhos via agenciamento individuais e coletivos. Em outras palavras, 
trata-se de ouvir a afirmação da vida em territórios que o poder a tem silenciado. Trata-
se, efetivamente, da análise da constituição de uma agenda de trabalho nas áreas de 
saúde e desenvolvimento social global voltada à população jovem masculina que tem 
instaurado espaços de fala/escuta/intervenção no município do Rio de Janeiro.  

Palavras-chave: Juventude. Homens. Saúde. Risco. Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Homem. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS 
 

 
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA: EFEITOS COLATERAIS 

 
Leandro Gomes Reis Lopes (UFPI) e João Paulo Macedo (UFPI) 

 
Resumo 
A questão da moradia pode ser compreendida como uma das expressões da questão 
social (dialética capital-trabalho). Por um lado, encontra-se a apropriação privada da 
terra, de maneira monopolizada, e do outro a superexploração da classe trabalhadora, 
que numa sociedade capitalista tem o acesso à moradia dificultado e até impossibilitado 
de participar do mercado formal imobiliário. No contexto brasileiro, o Estado vem 
apresentando respostas para o déficit habitacional. Recentemente, o Governo Federal 
criou em 2009 o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) com previsão de 
construção de mais de 3 milhões de unidades habitacionais. Por seu turno, a garantia 
de moradia digna não se resume ao espaço físico da moradia, envolve também a 
construção de infraestrutura necessária (equipamentos urbanos e serviços públicos), 
bem como da inserção do empreendimento habitacional no processo de urbanização da 
cidade. Isto posto indaga-se sobre os desdobramentos da tensão capital e trabalho na 
conformação do PMCMV no espaço da cidade. Em sua maioria, o direito à moradia pelo 
PMCMV implica num deslocamento para as franjas urbanas dos municípios, com baixa 
densidade de equipamentos e serviços públicos. Com efeito, promove acessos 
diferenciados do cidadão, variando de acordo com critérios econômicos, ao mesmo 
tempo em que são criadas fronteiras sociais e como também espaços cada vez mais 
homogêneos. Além disso, os moradores desses empreendimentos dispendem mais 
tempo e dinheiro no deslocamento para outros espaços, em decorrência do aumento da 
distância para o local de trabalho, lazer com familiares e amigos, como também para o 
acesso à alguns bens e serviços. Com efeito, diminui a disponibilidade de tempo para 
participação em atividades comunitárias, com impacto na reterritorialização e 
possibilidade de interferir nos rumos da cidade, consequentemente. Outro aspecto 
importante desencadeado pelo PMCMV é o processo de vulnerabilização social, uma 
vez que é comum que nessa mudança os vínculos sociais que fornecem proteção à 
família sejam fragilizados ou, até mesmo, rompidos. Foram encontrados 19 artigos, com 
concentração de publicações a partir de 2014, com temas diversos como: questão 
fundiária, segregação socioespacial e arranjos institucionais. Um dos primeiros 
questionamentos ocorre sobre o processo de formulação do PMCMV, apontando para 
pactuação de interesses antagônicos. De um lado, uma resposta anticíclica diante da 
crise do capitalismo de 2008, favorecendo as empreiteiras e incorporadoras da 
construção civil e do outro a demanda social de moradia. Tendo em consideração que 
a localização dos empreendimentos fica a critério das construtoras, os 
empreendimentos vão para as periferias ao invés de terrenos vazios em áreas 
urbanizadas. Com efeito, os beneficiários vão morar em território com pouca 
infraestrutura e equipamentos e serviços públicos, repercutindo negativamente na 
garantia da proteção social e melhoria da qualidade de vida desses cidadãos. Dessa 
forma, a política habitacional deve estar articulado com as políticas setoriais e urbana. 
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POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E USO DE DROGAS: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA 

Kíssila Teixeira Mendes (UFJF), Telmo Mota Ronzani (UFJF) e Fernando Santana de 
Paiva (UFJF) 

 
Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo bibliométrico sobre os 
determinantes: pobreza, estigma, raça, vulnerabilidade, população em situação de rua 
e drogas. Para tal, foi realizada uma revisão sistemática utilizando as bases de dados 
Scielo, PepSiC, PubMed e Redalyc. A escolha de tais bases de dados se deve à relação 
do tema com o conteúdo indexado, bem como a variedade de países pesquisados e 
áreas de saber que as bases apresentam. O trabalho se torna relevante ao verificar, 
com alta força de evidência científica e com métodos bem delineados, o 
desenvolvimento ou o “estado da arte” de determinadas temáticas. Como critérios de 
inclusão foram considerados: a) artigos originais e completos nas línguas inglesa, 
espanhola e portuguesa; b) pesquisas empíricas com o foco na população de rua, com 
base em fonte primária, com o objetivo de centrar no discurso da população estudada. 
Considerou-se pesquisas quantitativas e qualitativas com diferentes métodos de 
pesquisa, a exemplo, estudos etnográficos e estudos de caso. Foram excluídos artigos 
teóricos e/ou baseados em relatórios estatísticos obtidos de fontes secundárias. Ao final 
dos procedimentos foram selecionados 79 artigos. Os resultados indicam uma diferença 
significativa entre os estudos norte americanos e latinos americanos. Enquanto os 
primeiros tendem a priorizar estudos com grandes amostras com o foco na análise de 
riscos e na quantificação de categorias, as pesquisas latinas tendem a contextualizar as 
condições de desigualdade e pobreza, utilizam metodologias participativas e se 
aproximam de uma análise de vulnerabilidades. A respeito das demais categorias: a) a 
categoria raça é sub trabalhada em ambos os casos, aparecendo, em grande parte, 
como informação estatística; b) a categoria estigma não possui definições claras, sendo 
muitas vezes utilizada como sinônimo de preconceito e estereótipo, sendo poucos os 
estudos que trazem um embasamento teórico sobre a temática. São debatidos ainda no 
trabalho questões como: a) o papel do sujeito na pesquisa, com ênfase na relevância 
de pesquisas etnográficas; b) a centralidade da família nas políticas de proteção social 
na América Latina; e c) a relação entre pobreza, uso de drogas e violência. Os 
resultados, de forma geral, indicam discussões ainda incipientes que envolvam tais 
categorias e que pouco engloba as diversas vulnerabilidades a que esses sujeitos estão 
expostos ao longo de suas vidas. A compreensão do “estado da arte” da temática aponta 
para a necessidade de estudos que considerem tanto as trajetórias de vida e 
particularidades das pessoas em situação de rua, quanto as vejam como pertencentes 
e atingidas por valores societários complexos nos âmbitos políticos, sociais e 
econômicos. Isso porque tais sujeitos representam as consequências extremas das 
transformações econômicas e significam a permanência das desigualdades estruturais 
e das formas (não) habitar a cidade. 
 
Palavras-chave: população em situação de rua; drogas; vulnerabilidades; estigma. 

 

 

 

 

 



323 
 

323 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

SOBRE “QUEBRADAS” E “GALERAS”: DINÂMICAS TERRITÓRIAIS ENTRE 
GRUPOS DE PIXADORES NA CIDADE DO RECIFE/PE 

 

Daniela Sales de Souza Leão (UFPE) 
 

Resumo 
No traçado arquitetônico da cidade, como um grande letreiro a céu aberto, é possível 
visualizar inúmeras assinaturas que compõe o cenário urbano do Recife. Escritos 
indecifráveis, para aqueles que “não sabem ler os muros” (PEREIRA, 2010), de sujeitos 
anônimos, unem e fragmentam os espaços que funcionam a partir de regras que 
sugestionam o comportamento do indivíduo. A emergência de grupos que desejam 
contestar e reivindicar seu espaço, é uma análise de característica simbólica relevante 
quando consideramos que essas marcas são praticadas por indivíduos moradores de 
bairros periféricos, chamado por eles como “quebradas”. Portanto, buscarei discutir as 
formas pelas quais os atores sociais em questão se apropriam do espaço público e 
produzem códigos-linguagem que desestabilizam noções como a de “ordem”, 
contribuindo para descontruir compreensões que desconsideram a dinâmica e os 
aspectos do modo de vida das pessoas que vivem nas camadas subalternas da cidade, 
excluindo sua interação com os espaços públicos. Pensar a cidade nos permite 
questionar nossa relação com o outro e sobre o lugar que este ocupa na sociedade 
(Caldeira, 1988). Nesta pesquisa utilizarei o termo pixação com “x” para designar a ação 
de indivíduos que passam a marcar a cidade através de nomes e apelidos, 
demonstrando, sobretudo, sua existência. Se o que está em pauta é o espaço público, 
é preciso levar em consideração dois fatores que o constitui: a paisagem e os atores 
sociais (Magnani, 2012). Desse modo, buscando compreender como os pixadores se 
apropriam dos espaços públicos e como significam suas intervenções na paisagem 
urbana, a partir da caracterização dos espaços e das formas de circulação que os 
pixadores utilizam na cidade, bem como compreender as possíveis relações existentes 
entre centro e periferia, utilizo a etnografia como método com a proposta de realizar uma 
análise etnográfica a partir da imersão em campo no universo da pixação. A prática da 
observação participante é utilizada através de um olhar científico treinado, no qual 
auxilia o etnógrafo nas descrições e interpretações de situações vividas em campo, 
possibilitando a relação do objeto de estudo com o seu contexto (Ribeiro de Oliveira, 
2014; p. 52). Sendo assim, acompanhar as ações de pixadores atuantes na cidade do 
Recife, desde seus trajetos aos seus respectivos pedaços, fez parte do processo de 
identificação das mobilidades urbanas compreendidas a partir das categorias de 
pedaços, circuitos e trajetos (Magnani, 1996), que tem a proposta de mostrar as mais 
diversas formas de se relacionar com o espaço público, tornando-se possível perceber 
as construções de múltiplas categorias. Em uma condição urbana que impõe limites no 
uso dos lugares, delimitando sua circulação e uso de equipamentos, os pixadores 
circulam entre “quebradas” e “galeras” acionando diferentes dispositivos de 
sociabilidade e mobilidade, recorrendo ao direito e liberdade como modo de circulação 
pela cidade, questionando o que Caldeira (2012) chamará de modus vivendi, no qual 
questiona a noção de espaço público dito como democrático que não viabiliza o papel 
dos grupos subalternos na produção da cidade. A cidade, portanto, se caracteriza por 
um sistema de produção de códigos-linguagem, emitindo e recebendo mensagens.  
 
Palavras-chave: pixação; cidade; grupo; território; mobilidade. 
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IMPACTOS PSICOSSOCIAIS EM MORADORES DE COMUNIDADES EM 
PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 

Fábio Pinheiro Pacheco (UFC), Lílian Mendonça Gomes (UFC), Zulmira Áurea Cruz 
Bomfim (UFC) 

 
 

Resumo 
Em Fortaleza há algumas comunidades que estão ameaçadas de remoção e outras que 
já se encontram em processos transitórios de desapropriação para dar lugar a 
construção de equipamentos urbanos, públicos ou privados, tais como praças, metrô e 
alargamento/duplicação de ruas. Em sua maioria, essas comunidades estão localizadas 
nos arredores/nos de bairros ditos nobres de Fortaleza, atraindo os interesses da 
especulação imobiliária. Ainda, nos mesmos espaços há populações de classes mais 
favorecidas economicamente que foram poupadas das remoções. Embora os 
moradores recebam uma indenização para construírem suas vidas em outros lugares, 
reduzida em relação ao real valor do imóvel, percebe-se que as vinculações dos 
moradores com a sua comunidade estão para além do espaço físico, apresentando 
sentimento de posse sobre o espaço e uma associação entre esta posse, a autoimagem 
e a identidade social do próprio morador. Diante disso, este estudo buscou compreender 
e discutir de que forma os moradores vivenciam suas vinculações afetivas com a 
comunidade ameaçada de remoção. Tal estudo justificou-se pela necessidade de 
identificar e compreender os sentimentos vividos pelos moradores com o intuito de se 
pensar alternativas viáveis às desapropriações, ou a diminuição dos impactos 
psicossociais causados por elas. Para o desenvolvimento do estudo, foram utilizados 
relatos de moradores em entrevistas concedidas a jornais de Fortaleza, como O Povo, 
Diário do Nordeste, Tribuna do Ceará, etc.; e vídeos produzidos pela própria população 
das comunidades. Com o material, foi feita análise de conteúdo. A leitura teórica foi 
pautada nas concepções teórico-metodológicas da Psicologia Ambiental, que estuda as 
inter-relações entre o indivíduo e o ambiente físico e social, enfatizando os processos 
afetivos e cognitivos que emergem da forma como as pessoas sentem, pensam e 
vivenciam o ambiente no qual estão inseridas; e da Psicologia Comunitária, que se 
fundamenta em uma práxis libertadora com o objetivo de possibilitar autonomia aos 
moradores de comunidades. Entre os resultados, observou-se que moradores idosos 
adoeceram; as famílias que foram realocadas em conjuntos habitacionais, distantes do 
bairro de origem, perderam as relações de vizinhança, e até o emprego e o rápido 
acesso à escola, ao posto de saúde, à igreja, etc. devido à distância entre a nova 
moradia e estes setores. As unidades habitacionais, com as quais os moradores foram 
contempladas pelo governo, são padronizadas, o que repercute no processo de 
apropriação do espaço ocasionando falta de identificação simbólica dos moradores para 
com tal espaço. Por fim, observou-se utilização de mídias digitais e redes sociais como 
modos de expressão de luta por parte dos moradores, demonstrando o interesse e a 
necessidade de que os problemas sociais e os descasos que as comunidades sofrem 
tenham maior visibilidade. Espera-se que o trabalho gere reflexões sobre como os 
processos de desapropriações influenciam na vida dos moradores, tanto nos aspectos 
objetivos (território, infraestrutura, situação socioeconômica, etc.) quanto nos subjetivos 
(vinculações afetivas com o ambiente, produção e identidade individual e coletiva, 
relações de vizinhança, etc.). 
 
Palavras-Chave: Desapropriações. Afetividade. Vinculações Pessoa-Ambiente. 
Psicologia Ambiental. Psicologia Comunitária. 
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O PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO FORTALEZA 2040 E A PARTICIPAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

Daniel Rodrigues (IPLANFOR) e Márcia Skibick Araújo (FLF) 
 

Resumo 
O presente trabalho busca analisar o processo de revisão do Plano Fortaleza 2040 bem 
como a participação comunitária necessária ao planejamento participativo 
implementado pela Prefeitura de Fortaleza. O Plano é uma empreendimento da 
Prefeitura de Fortaleza, elaborado pelo Iplanfor - Instituto de Planejamento de Fortaleza, 
em parceria com a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). Segundo o Instituto de Planejamento de Fortaleza, entende-
se o Planejamento Participativo como uma construção coletiva com forte poder de 
interferir na realidade (Da Silva, 2014). Com esse intuito o Plano Fortaleza 2040 faz 
parte da proposta de desenvolvimento urbanístico, econômico e social e objetiva 
orientar as ações públicas e privadas relacionadas a urbanização, a qualidade de vida, 
a oportunidade de negócios e a preservação do patrimônio cultural e ambiental de 
Fortaleza. A proposta de análise deste trabalho será a partir do conceito de comunidade 
segundo Ferdinando Tönnies (1887) que diz que “tudo que é confiança, intimidade e 
vida exclusivamente em conjunto, se compreende como vida em comunidade (…)”. E 
do conceito de vida em comunidade na qual Skibick (2009) descreve que “a vivência 
comunitária vem de uma necessidade interior que se exterioriza e ao mesmo tempo de 
uma necessidade exterior que se interioriza numa relação dialética, surge das entranhas 
e da relação das diferentes entranhas. Incorreto será observar esta necessidade 
somente de um anglo, acreditando que é algo somente da parte do indivíduo ou da parte 
do “conjunto”, de forma separada e excludente”. Trabalhar as políticas públicas em 
consonância com a vida comunitária requer uma séria atuação profissional e uma 
sensível habilidade de intervenção psicossocial e política (Subirats, 2005). À luz do 
Estatuto da Cidade, lei que busca garantir a efetividade de cidades justas, sustentáveis 
e democráticas, a análise será documental e metodológica do processo iniciado em 
2005 com a implementação Plano Local de Habitação de Interesse Social de Fortaleza 
(PlhisFor), que previa o benefício do ingresso à terra urbanizada e à moradia digna e 
sustentável, até os dias atuais no fechamento do Plano Fortaleza 2040. Os resultados 
obtidos de caráter quantitativo e qualitativa revela a dificuldade do entendimento por 
parte do setor público de compreender as idiossincrasias e subjetividades de indivíduos 
e coletivos que constitui a comunidade. A falta da vivência democrática e da valorização 
da cidadania por parte de moradores e técnicos governamentais. Constata-se o 
encontro do público com o privado revelado numa convivência complexa de forma 
descontínua e sem disciplina cidadã e nem profissional. As razões são inúmeras, umas 
conhecidas e outras inusitadas, perfazendo um aprendizado nem sempre valorizado e 
aceito pelas partes envolvidas.   

Palavras-chave: Plano Fortaleza 2040, participação comunitária, cidade. 
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Cidade Polifônica: indícios de memórias 

Neiva de Assis (IFC) e Andrea Vieira Zanella (UFSC) 

Resumo 
A pesquisa defendeu a tese de que na cidade de São Francisco do Sul-SC, reconhecida 
oficialmente como patrimônio cultural nacional, coexistem modos de preservação de 
memória não presentes no discurso hegemônico sobre a cidade. A pesquisa considerou 
fundamental prestar atenção em como outros grupos culturais reivindicam suas 
presenças na cidade e as tensões que emergem do confronto com vozes sociais 
dominantes. O percurso investigativo consistiu em uma etnografia que buscou alargar o 
olhar sobre patrimônios e memórias em São Francisco do Sul. A pesquisa encontrou 
resíduos de memórias e foi preciso interpretar insignificâncias e detalhes, por vezes 
considerados negligenciáveis. O paradigma indiciário de Ginzburg (2000) auxiliou a 
pensar a possibilidade de uma pesquisa por vestígios, fragmentos de histórias e 
memórias entretecidas no curso da investigação. Construiu-se um percurso analítico 
investigativo colecionando-se restos, objetos, fragmentos de memórias, de histórias de 
vidas, no encontro com diferentes sujeitos que forneceram pistas de novas memórias. 
As análises pautaram-se nas discussões sobre relações dialógicas em Bakhtin, na 
produção de sentidos em Vigotski. Como resultados, constatou-se que, no processo de 
patrimonialização, foram privilegiados bens pertencentes aos grupos sociais de tradição 
europeia e, por conseguinte, produziu-se um retrato de cidade atrelado aos 
colonizadores europeus e um apagamento de memórias de tantos outros grupos 
culturais presentes neste território. Foi possível apontar alguns rastros de memórias que 
compõem a polifonia da cidade: aldeias guaranis que mantêm sua língua e seus 
artesanatos; remanescentes quilombolas resistindo ao apagamento de suas tradições; 
um último engenho artesanal ativo de farinha de mandioca; uma antiga dança festiva de 
colheita agrícola cultivada por uma família; histórias de um velho pescador artesanal 
transformadas em poesia; sambaquis esquecidos; o desejo de um museu de memória 
negra; um colecionista de objetos encontrados no lixo; lendas em torno de uma 
comunidade extinta com a instalação do porto naval; entre tantos outros. O diálogo entre 
essas memórias podem contribuir na construção de novas propostas de registro de 
memórias, bem como na restituição de patrimônios culturais socialmente invisibilizados.  

Palavras-chave: Subjetividade. Cidade. Paisagem. Memória.  
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 “SEM DINHEIRO A PESSOA NÃO PODE NADA”: O TRABALHO NA VIDA DE 
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

André Feliphe Jales Coutinho (UFRN), Lis Paiva de Medeiros (UFRN), Anna Carolina 
Vidal Matos (UFRN) e Ana Karenina de Melo Arraes Amorim (UFRN) 

 

Resumo 
O presente trabalho constitui um recorte de uma pesquisa-intervenção realizada pelo 
Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH/UFRN), entre outubro/2013 e 
julho/2015, sobre as condições de vida, perfil psicossocial e violações de direitos 
humanos sofridas por pessoas em situação de rua em Natal-RN. Nessa pesquisa, a 
questão do trabalho coloca-se como um tema de destaque no cotidiano dessa 
população, constituindo frequente pauta de reivindicação da mesma. Na perspectiva 
institucionalista que assumimos, a questão do trabalho envolve a problematização das 
instituições a partir do reconhecimento da produção de subjetividades enredada no 
campo social do mundo capitalístico contemporâneo. Daí questiona-se, como o trabalho 
participa da produção das subjetividades na rua? Que agenciamentos do desejo são 
possíveis no contexto da rua em sua precariedade? Dessa forma, procuramos mapear 
as formas de trabalho encontradas pelas pessoas em situação de rua, os diferentes 
problemas vividos por elas em relação ao trabalho e as relações que essa população 
tem com as atividades laborais no sentido da produção/criação de si e ou na serielização 
das subjetividades. Para tanto, utilizamos os dados quantitativos gerados através de 
entrevistas estruturadas com 159 pessoas em situação de rua, assim como analisamos 
os dados qualitativos da pesquisa que envolveu também observações de campo e rodas 
de conversa. Dentre os dados, destacamos que apenas 5,03% de aposentados e 
pensionistas e 15,72% que declararam não exercer nenhuma atividade laboral e cuja 
sobrevivência é possível, por exemplo, através da mendicância/“mangueado” urbana. 
Ou seja, a maior parte das pessoas em situação de rua realizam alguma forma de 
trabalho para sobreviver e, desta, 76,10% das pessoas recorre ao trabalho informal, 
desfazendo o preconceito relativo a “vagabundagem” e colocando ênfase na 
precariedade dos vínculos de trabalho. Outro ponto importante diz respeito ao modo 
como o trabalho relaciona-se com as questões de gênero. No caso masculino, o trabalho 
compõe um elemento importante da afirmação identitária, produzindo muito sofrimento 
em situações de ociosidade, onde costumeiramente há julgamentos sociais com a figura 
de “vagabundo”. No caso feminino, é possível identificar algumas participantes com 
atividades delimitadas em espaços domésticos/privados, em contraposição aos 
espaços públicos urbanos. Além disso, a precariedade dos vínculos de trabalho e a 
natureza das atividades realizadas trazem consequências ao processo de saúde-
doença, envolvendo dores, limitações crônicas e mesmo a falta de cuidados por causa 
das obrigações laborais não formais. Ademais, observamos o ciclo perverso de exclusão 
produzido pelas exigências de qualificação no mercado de trabalho junto à limitação de 
acesso às políticas sociais (sobretudo, educação, emprego e renda), constituindo 
violações diretas exercidas pelo Estado. Concluímos que o modo como o mundo do 
trabalho é vivido na rua envolve sempre violações de direitos ao trabalho, a saúde, a 
educação, entre outros, que colocam as vidas em jogo na borda do tecido social como 
descartáveis e expõem formas de exclusão social. Daí a necessidade de fomentar a 
organização social e política dessa população na luta por direitos sociais, promovendo 
espaços de reflexão e ação coletiva que possibilitem a afirmação das vidas e a produção 
de estratégias de enfrentamento às violações vividas.  

Palavras-chave: Pessoas em situação de rua; Trabalho; Pesquisa-Intervenção; 
Cidade; Direitos Humanos. 
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PSICOLOGIA E MODOS DE HABITAR A CIDADE: EXPERIÊNCIAS DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE JUNTO A JOVENS ESTRANGEIROS EM FORMAÇÃO 

SUPERIOR NO BRASIL 

Luana Rêgo Colares de Paula (Unilab), Adriana Rodrigues Rocha (Unilab), Valéria 
Jane Jáconne Fernandes (Unilab), Nila Larisse Silva de Albuquerque (Unilab), 

Déborah Cavalcante Bezerra Magalhães (Unilab), Nágela Martins de Oliveira (Unilab), 
Juliane Nunes Castro (Unilab) e Arnando de Sousa Aragão (Unilab) 

 

Resumo 
O trabalho visa refletir sobre psicologia, política e território mediante uma experiência 
de atuação interdisciplinar em saúde junto a estrangeiros oriundos de países africanos, 
na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 
Criada em 2010, a UNILAB tem a missão institucional de formar pessoas para contribuir 
com a integração entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, especialmente os países africanos, além de fomentar o 
desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional. A 
experiência de que trata este trabalho consiste na criação de oficinas intituladas 
“Conhecendo o SUS e a Rede de saúde”, desenvolvida pelo Núcleo Interdisciplinar de 
Atenção às Subjetividades, em parceria com o Núcleo de Assistência à Saúde do 
Estudante. A experiência insere-se no âmbito de um processo migratório de jovens 
africanos, que passam a morar no Brasil para cursar o Ensino Superior, mergulhando 
em um novo contexto cultural, com especificidades quanto às concepções de saúde, às 
lógicas de organização de serviços e aos arranjos das práticas de cuidado. A criação de 
espaços grupais de promoção da saúde, como as oficinas mencionadas, buscou 
qualificar o acolhimento e os vínculos de estudantes estrangeiros recém-chegados ao 
Brasil com sujeitos, espaços e serviços da cidade de Redenção, no Ceará, considerando 
as tensões envolvidas nesse processo. A intervenção visou, ainda, contribuir para a 
garantia de direitos de cidadania de estrangeiros residentes no Brasil, entendendo que 
a saúde, inscrita na Carta Magna como direito de todos e dever do Estado, é devida 
também ao estudante estrangeiro em formação universitária na UNILAB. Para fortalecer 
a percepção desse direito, desenvolveram-se atividades com alguns desses estudantes 
para a apresentação do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede Local de Saúde de 
Redenção/CE. Essas atividades envolveram a realização de grupos temáticos sobre 
saúde e de visita guiada a equipamentos locais. A orientação teórica deste trabalho 
circunscreve-se na articulação entre a Psicologia Social Comunitária e o campo da 
Saúde Coletiva, com destaque para a perspectiva da Promoção da Saúde, os quais 
ressaltam a necessidade de que as ações de saúde priorizem espaços coletivos que 
fomentem a participação e autonomia dos sujeitos no cuidado com a sua saúde. A 
concretização dessa experiência criou espaços de troca entre os participantes sobre 
elementos das diferentes culturas ali representadas, tais como concepções de saúde e 
diferenças entre os sistemas públicos de saúde dos países de origem dos estudantes. 
Por fim, as ações junto aos estudantes se mostraram fecundas na medida em que 
favoreceram o trânsito dos estudantes pelo sistema de saúde local e relações mais 
potentes com a cidade. O desenvolvimento dessas atividades também evidenciou 
limitações no atendimento das demandas dos estudantes por parte do sistema local de 
saúde, bem como marcas de racismo institucional, configurando-se como agravantes 
das dificuldades de adaptação de imigrantes. Outro desafio exposto foi o de que 
profissionais de saúde e outros agentes da cidade compreendam elementos da 
cosmovisão africana que se relacionam com as concepções de saúde e práticas de 
autocuidado desenvolvidas pelos estudantes estrangeiros. 

Palavras-chave: Psicologia. Cidade. Saúde.  Ensino Superior. 
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A ARTE NAS RUAS, PRAÇAS E ESTAÇÕES: CARTOGRAFANDO TERRITÓRIOS 
EXISTENCIAIS 

Cássio Marques Ribeiro (UFPI) e Antônio Vladimir Félix-Silva (UFPI) 
 
Resumo 
Este é um estudo acerca dos processos de subjetivação em saúde de artistas nas ruas, 
praças e estações. Trata-se de uma cartografia (Rolnik, 2006; Barros &Kastrup, 2009; 
Kastrup& Passos, 2014) realizada durante a produção de um TCC de Psicologia junta 
à UFPI – Campus Parnaíba. A justificativa para realização desta pesquisa-intervenção 
partiu da problematização dos modos de vida precária (Butler, 2015; Agamben, 2008, 
Pelbart, 2013) na cidade; territórios de existência marcados pela coexistência da 
invisibilidade e da naturalização da violência, do abandono e do sofrimento psicológico 
e pela micropolítica do desejo de habitar a cidade por meio da arte (Rolnik, 2006; 
Guattari & Rolnik, 2010; Guattari, 2012). Esse quadro faz parte dos agenciamentos 
desses territórios existências e da produção de subjetividades na sociedade 
contemporânea, expressando tanto “adoecimento” (desterritorialização da 
subjetividade) como modos de cuidar de si (Foucault, 1982/2014, Deleuze, 2009), forças 
da vida que resistem – reterritorialização (Deleuze & Guattari, 2012; Pelbart, 2013). 
Diante disso, nos perguntamos como se configuram o cuidado e a atenção em saúde 
dos artistas nômades que vivem a desterritorialização e a reterritorialização na cidade? 
A partir desse foco indagatório e do referencial teórico-metodológico que fundamenta 
este estudo, nossos objetivos geral: a) mapear territórios existências e processos de 
subjetivação em saúde de artistas nas ruas, praças e estações; específicos: b) 
cartografar a micropolítica do desejo de habitar a cidade por meio da arte relacional c) 
caracterizar o cuidado em saúde a partir da produção dos modos de viver e habitar a 
cidade por meio da arte; d) analisar processos de subjetivação em saúde de artistas nas 
ruas, praças e estações. Para isso, os participantes sujeitos do nosso olhar foram 20 
pessoas envolvidas em movimentos e processos artísticos de rua e na rua, assim como 
algumas pessoas da população em geral que ao transitarem por esses espaços e 
acabam se deparando com o trabalho desses artistas e se relacionando com sua obra. 
A produção de informações, nesse estudo, se deu por meio de uma cartografia, usando 
como dispositivo a arte relacional (Rolnik, 1998, 2008, 2013). Assim, consideramos arte 
relacional também o modo de fazer arte de cada participante e a cartografia como um 
modo de fazer pesquisa-intervenção, uma metodologia do encontro e da arte de afetar 
e deixar-se afetar, para que fosse possível acompanhar os processos de subjetivação 
e a produção dos territórios de existência. As teorizações e análise dessa produção de 
informações foram feitas a partir de uma triangulação teórica e epistemológica entre 
Esquizoanálise (Deleuze &Guattari, 2012), Socioanálise (Moceau, 2013), Cartografia, 
Análise Institucional e Saúde coletiva (Rodrigues, 2013; L’Abbate, 2013; Nascimento 
&Tedesco, 2013). Os resultados da análise dos processos de subjetivação em saúde 
apontam para o desejo de mundo de pesquisadores e artistas, expressando linhas de 
forças da vida molar, maleável e molecular, segmentaridade e singularidade, bem como 
processos de territorialização e desterritorialização, processos instituídos e instituintes 
na produção de modos de cuidado e atenção à saúde dos artistas nas ruas, praças e 
estações. 
 
Palavras-chave: arte; cidade; saúde. 
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A CIDADE E O VAGABUNDO: PONTUAÇÕES SOBRE O LUGAR DO 
VAGABUNDO NAS CIDADES MODERNAS. 

Daniel Rangel Curvo (UFPB) 
 

Resumo 
Uma das características das sociedades moderna liberais é a livre concorrência, no 
mercado, para a venda da força de trabalho enquanto sinal de igualdade e liberdade. 
Com isso, tais sociedades tiveram que lidar com a constante tensão entre a liberdade 
individual e a coesão social. Nesse processo se desenvolveu uma maquinaria de 
normalização que visa impor parâmetros, normas aceitáveis de comportamentos e 
modos de existências. Aqueles que não se adaptaram à nova ordem foram tratados com 
violência por diversos dispositivos e instituições disciplinares. Entre esses “anormais” 
estão os vagabundos, vadios, aqueles que não tem amor ao trabalho. Frente esse 
contexto, propomos pensar os lugares que essas pessoas ocupam na cidade, pois nos 
parece uma fecunda via de investigação sobre o trato da diferença nos tempos 
modernos. Pensamos, especialmente, por meio do setor da Saúde Pública. Para isso 
procedemos metodologicamente com uma revisão teórico-histórica da questão e 
cartografia cotidiana, nos ancorando em autores como Foucault, Canguilhem e 
Amarante. Percebemos que, no Brasil, a preocupação com o vagabundo ganha força 
com a instauração da República e a abolição da escravidão no final do século XIX. 
Nesse período ocorre um intenso desenvolvimento do poder médico-psiquiátrico e, 
consequentemente, um processo de enquadramento nosológico e terapêutica 
manicomial. Os vadios são recolhidos das ruas das cidades e asilados em hospícios ou 
colônia de alienados. Estávamos no início de desenvolvimento liberal brasileiro e o valor 
do trabalho, que durante o período escravista foi pejorativo, precisava ganhar contornos 
positivos. Uma das vias foi por contraste: punindo os que não trabalhavam, retirando-os 
do convívio social. Não se pensou nas determinações sociais, mas na “correção” dos 
indivíduos, culpabilizando-os. Mas essa tal vadiagem é mais que uma opção individual 
de existência, ela é uma condição necessária ao capitalismo enquanto esse modo de 
produção gera um excedente de mão de obra que nunca será absorvido pelo mercado. 
Assim, os sem-trabalho continuaram surgindo nas cidades e tiveram na figura do 
mendigo uma de suas mais emblemáticas expressões. O mendigo, aquele desprovido 
de casa e meios de subsistência, vive da caridade alheia e tem no filantropismo a 
salvaguarda da sua existência. Mas também, como expressão das falhas e limites da 
sociabilidade capitalista, é alvo de estigmas pejorativos e vítima de diversos atos de 
violência e crueldade por parte daqueles que, cúmplices à ordem do capital, buscam um 
bode expiatório para seus próprios infortúnios. Essa foi a tônica até os anos 1970, 
quando começa se organizar o movimento de luta antimanicomial. Então, com o Sistema 
Único de Saúde, é desenvolvido um cuidado psicossocial, pautado no território, 
autonomia e singularidade. Hoje o modelo manicomial e o psicossocial estão em plena 
disputa. E a figura do vagabundo se misturou com a do usuário ou traficante de drogas. 
Por fim, queremos ressaltar que pensar o lugar que o vagabundo ocupa nas cidades 
modernas é também pensar o lugar do tempo livre, da fruição da vida. É pensar o lugar 
do trabalho estando a serviço do humano, superando a condição reificada atual e 
abrindo caminhos para o além-do-homem.  

Palavras-chave: Vagabundo; Cidade; Trabalho; Normalização; Luta antimanicomial. 
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A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS CRIANÇAS EM CATINGUEIRA – PB. 

Antonio Luiz da Silva (UFRN) e Herculano Ricardo Campos (UFRN) 
 
 
Resumo 
As ciências humanase sociais, provocadas pelos debates acadêmicos locais e mundiais 
contemporâneos, têm se esforçado para reconhecer e legitimar novas potencialidades 
infantis. Assim, as crianças vêm sendo consideradas sujeitos de direitos, seres políticos, 
protagonistas sociais, capazes de participar da vida comunitária e de influenciar os 
destinos das sociedades às quais pertencem. É bem verdade que os principais sujeitos 
da infância não têm ainda voz no sentido político/adulto da expressão, permanecendo 
às margens na quase totalidade das decisões e circunstâncias existenciais, sob a égide 
de determinações etárias/geracionais, culturais, econômicas, geográficas, humanas. 
Mesmo assim, a literatura e nossos achados de pesquisas apontam que as crianças 
sempre encontram brechas importantes para atuação. Neste trabalho, assumindo uma 
perspectiva teórica interdisciplinar, ancorados metodologicamente na etnografia, 
utilizando observação participante, entrevistas, retratos, consultas à imprensa local, 
conversas em redes sociais, apresentaremos participação política das crianças em 
Catingueira– PÉ. Entendendo a participação política como participação na polis e 
estendendo essa compreensão às ações das crianças, argumentaremos que elas 
participam da vida citadina ao menos em cinco situações. A primeira delas é uma 
participação nos respingos das políticas públicas desenvolvidas no âmbito da gestão 
municipal, na assistência social, educação, saúde, etc. Nessa direção, a população 
adulta reconhece que os serviços atuais tendem a ser mais numerosos e, se 
comparados, até melhores que os de antanho. A segunda forma ocorre, por falta de 
nome melhor, numa participação pedinte ou mendicante. Algumas crianças dirigem-se 
aos políticos locais, como fazem os adultos, para requerer deles dinheiro ou alguma 
coisa para si. Essa ação infantil nos tem obrigado a perguntar: estariam as crianças 
exigindo de seus representante justiça social? A terceira modalidade se dá ‘no tempo 
forte da política’. Nele, as crianças colecionam santinhos, defendem seus candidatos, 
dizem em quem votariam se as eleições municipais, estaduais e nacionais permitissem. 
A seu modo, elas ‘tomam partido’. Essa atitude transparece numa espécie de militância 
em aberto na direção do futuro. Não será ela uma possível construtora de líderes 
religiosos, coordenadores de times, organizadores de acampamentos, presidentes de 
associações, filiados a partidos políticos etc? A quarta maneira é exercida no ambiente 
doméstico. Nele algumas crianças apresentam-se bastante empoderadas, 
especialmente depois do Programa Bolsa Família. Sendo as cumpridoras das 
condicionalidades escolares do referido programa, elas defendem que dinheiro 
repassado pertence a delas, realidade com a qual muitos pais concordam. A quinta 
forma é aquela feita pela ocupação dos espaços sociais e pela auto exposição 
permanentes. Mais do que as outras, essa modalidade não requer ainda consciência, 
militância, organização. Mas pressupõe o estar presente nos espaços, inclusive aqueles 
não feitos para elas. Por fim, temos percebido que os estudos da participação infantil e 
do protagonismo das crianças, baseando-se em narrativas formais, partem de textos 
legislados nacional ou internacionalmente. Aqui, mesmo não desconsiderando o viés 
instituído, optamos por contribuir a partir do vivido etnografado numa comunidade 
paraibana. Como para todos os demais cidadãos, a participação das crianças em 
Catingueira, mesmo limitada, acontece praticamente sem autorização legal, apontando 
para um desenho da infância que vem sofrendo transformação na história recente do 
Sertão, da Paraíba, do Nordeste e do Brasil. 
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BICICLETAS, MOTORES, DISPUTAS E TENSÕES: EXPERIMENTAÇÕES DE 
OUTROS TERRITÓRIOS URBANOS E OUTROS TERRITÓRIOS EXISTENCIAIS 

Pedro Legey de Abreu e Lima (UFRJ) 

 
Resumo 
De tempos em tempos, certas tecnologias aparecem inscritas culturalmente como 
sendo a novidade capaz de trazer inúmeras mudanças significativas para sociedades, 
grupos e pessoas que por ventura invistam em seu uso. Tais mudanças muitas vezes 
são relacionadas a todo um outro modo de vida, se comparado aos costumes 
contemporâneos à propaganda de reviravolta. O automóvel, invento do século XIX, 
surge como máquina peculiar: pela primeira vez na história se poderia deslocar-se e 
viajar em uma velocidade diferente dos demais, isto é, o transporte começaria a ser 
segregado pela capacidade de acesso a velocidades exclusivas. O advento do 
transporte individual motorizado inaugura a era onde certas velocidades só serão 
alcançadas pelos seus proprietários, já que, até então, independentemente da classe, 
uma pessoa poderia deslocar-se com a força de seu metabolismo ou de animais com 
uma velocidade não muito diferente das classes mais altas. Junto com o processo de 
industrialização aparece um veículo diferente, que necessita do consumo de certos 
combustíveis para funcionar. Passa a ser necessário pagar mecânicos para consertá-
los em suas engrenagens estranhas, assim como novos espaços e regras nas ruas para 
sua inserção urbana. Produto modelo de inovação e desenvolvimento industrial, o carro 
prometia a seu dono uma velocidade exclusiva, luxo e status. Símbolo de 
desenvolvimento, ele se espalhou pelas cidades e hoje entope suas ruas, construídas 
e/ou modificadas para sua existência. Em decorrência do desenvolvimento dos espaços 
urbanos a partir de certo carro centrismo, hoje sua presença excessiva é um problema 
grave em quase toda cidade grande. Nas ruas adaptadas para receber tantos motores, 
exclui-se consideravelmente outros atores e modos de circular. Paradoxalmente, a 
necessidade do transporte motorizado passa a ser inquestionável quando as cidades, 
em seu desenvolvimento histórico, colocam que não é tanto uma opção poder escolher 
por deslocar-se de outro modo, dependendo de onde se vive. Nesse contexto a bicicleta 
reaparece em cena no contemporâneo, apesar de ser uma invenção da mesma era do 
automóvel, e passa a ser apresentada como o “veículo do século XXI”, símbolo de 
mudança, responsabilidade ambiental, “cara do futuro”. Propagandas de lojas, 
anúncios, filmes e outras mídias a utilizam como representante de sofisticação, 
juventude, beleza, inteligência, responsabilidade, diversão. Administrações urbanas 
dobram-se ao seu uso, reconhecendo-o como uma necessidade, uma vez que ele 
também traz a promessa de melhorias no tráfego... O presente trabalho tem como 
objetivo apresentar possíveis diferenças entre o uso do carro e da bicicleta no que tange 
suas participações em processos de subjetivação. Utilizando-se de autores como 
Harvey, Bookchin, Lefebvre, Haesbaert, Illich, Gorz, Foucault, Guattari e Deleuze, se 
aponta linhas de co-construção entre territórios urbanos e existenciais, a partir de 
experiências urbanas acopladas a tais tecnologias de mobilidade. Pretende-se também 
mapear diferenciações em termos de apostas políticas presentes em diferentes 
escolhas de locomoção, ao passo que se exercem diferentes formas de habitar, criar e 
manter certos territórios urbanos. Tensionando a naturalização do motor nos espaços 
citadinos, pretende-se relacionar a disputa pela criação de outras ruas, territórios 
urbanos e cidades com a disputa pela construção de outras subjetividades. 
 
Palavras-chave: tecnologias de mobilidade, subjetivação, espaço urbano, bicicleta, 
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A VIOLÊNCIA URBANA E SUA RELAÇÃO COM O MAL-ESTAR NA 
CONTEPORANEIDADE 

Amanda Karoline de Oliveira Ribeiro (UECE) e Camila Guimarães de Paula Pessôa 
(UECE) 

 
Resumo 
Os centros urbanos são por excelência uma representação do sistema capitalista, não 
só pelo fator econômico, mas também na massificação da cultura, no apelo ao supérfluo 
e individual, na competitividade, na estratificação social, etc. Nessa dinâmica são 
verificadas estatísticas alarmantes a respeito da violência urbana, sendo, esta, um grave 
problema para a sociedade. Assim, buscamos pelo viés da psicanálise trazer outras 
reflexões e dar um olhar diferente a cerca desse fenômeno de forma que os discursos 
simplistas e superficiais que usualmente tratam a temática da violência sejam deixados 
de lado. Compreendendo assim, a violência como parte de gozo, de excesso, como uma 
satisfação pulsional. Buscamos pensar como chegamos à violência urbana dos dias 
atuais, isto é, como se deu o projeto de sociedade civilizada urbana com o advento do 
capitalismo e a segregação do espaço físico e social que levou a formação daqueles 
excluídos pelo sistema, que são colocados como os que causam a violência. Também 
foi almejado fazer uma ligação desses excluídos com aquilo que retorna muitas vezes 
de forma violenta, que na psicanálise é o recalcado. O objetivo geral da pesquisa é 
investigar o problema da violência urbana e sua relação com o mal-estar na sociedade 
contemporânea. Sendo analisado especificamente o mal-estar da sociedade 
contemporânea e a relação que ele tem com o discurso capitalista, bem como o 
capitalismo e seu imperativo de gozo. Utilizou-se nessa pesquisa o método da revisão 
bibliográfica e da pesquisa em psicanálise como um estudo de reflexão teórica na busca 
de apontar novos aspectos e contribuir com a investigação em torno desta questão. 
Para isso tomamos como referência os textos concernentes ao tema na obra freudiana 
e seus comentadores, bem como artigos e textos que abordem o tema da violência 
urbana. Buscamos fazer um panorama de como surge a urbanização das cidades e 
junto com ela a segregação social por meio, dentre outras coisas, dos dispositivos de 
controle da sociedade. Para, a partir daí ver como a violência urbana aparece e se ela 
seria um retorno daquilo que é excluído, recalcado. Procuramos também trazer a 
discussão para os dias atuais, a fimde tentar compreender quais as consequências do 
imperativo ao gozo que tem se instalado na sociedade. Isto é, o limite da castração 
parece não fazer mais tanto sentido numa sociedade em que a lei é a de gozar cada 
vez mais, sem limite, baseada no consumo desenfreado e na substituição de pessoas 
por objetos. Questionamos, então, a relação direta entre o espaço social violento e uma 
saída diante do mal-estar pelo uso da violência e da passagem ao ato. 
 
Palavras-chave: violência urbana; psicanálise; capitalismo;  contemporâneo 
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PELES URBANAS: FRONTEIRAS SENSÍVEIS DE UMA CIDADE FRAGMENTADA 

Alice Vignoli Reis (UFRJ), Mônica Botelho Alvim (UFRJ) 

 

Resumo 
Esta comunicação tem por intenção compartilhar a experiência que tem sido vivida ao 
longo de processo de pesquisa de mestrado que tem como objetivo central pensar a 
relação entre os processos de subjetivação e a segregação socioespacial. A ampliação 
que o debate sobre o tema do Direito à cidade vem tendo no cenário atual, somada à 
experiência cotidiana de uma cidade fragmentada, ao agravamento da segregação 
urbana decorrente da intensificação da política econômica neoliberal e ao consequente 
agravamento das situações de violência urbana nos coloca a necessidade de se 
repensar as formas de organização da vida coletiva. A questão da segregação urbana, 
em particular, nos chama a atenção: a despeito da ilusão de que a cidade seria um 
espaço de livre circulação, as fronteiras da cidade se fazem presentes de maneira 
explícita através das forças policiais e de formas implícitas através de fronteiras estético-
corporais - fronteiras de hábitos, formas de se movimentar e circular pelos espaços. 
Entendemos que a produção de subjetividades anestesiadas para o contato com a 
diferença, as quais ratificam a fragmentação urbana, dificultando ou mesmo 
inviabilizando o diálogo entre diferentes segmentos da cidade, engendram-se no corpo 
e na sua relação com o espaço da cidade. Partimos de uma concepção – baseada na 
fenomenologia de Merleau-Ponty - que entende que o processo de produção de 
subjetividades é essencialmente produção de corpo, tem o sensível como caráter 
originário e se dá no entrelaçamento entre corpo e mundo, acontece na tensão entre a 
dimensão singular e universal da existência. A interrogação sobre a possibilidade de 
produzir comum na cidade, estabelecer formas de comunicação entre habitantes de 
territórios estrangeiros, nos levou à necessidade de pensar na imbricação entre arte, 
clínica e política enquanto dimensões da vida humana que se articulam em torno da 
possibilidade de reconfiguração dos mapas sensíveis do corpo e do mundo. Neste 
sentido, as práticas de artistas que atuam na articulação entre estas dimensões como 
Lygia Clark, Hélio Oiticica e os contemporâneos Mauricio Dias e Walter Riedweg se 
estabelecem com referências importantes para esta pesquisa. A ideia de perturbar uma 
“ficção consensual do real” orientada por uma divisão policialesca das classes e das 
funções no espaço social nos colocou em contato com a noção de performance como 
prática artística híbrida que ressalta a força instituinte do gesto. Esta pesquisa explora 
o tema da produção de subjetividades em relação com o campo da arte a partir de um 
trabalho performático realizado junto a jovens da Favela da Mangueira, realizado em 
torno de práticas de convivência e circulação em diferentes espaços da cidade, as quais 
visam provocar desvios em relação às formas já instituídas de experiência das fronteiras 
urbanas. Pretendemos assim colaborar com o debate acerca do direito à cidade e com 
aquelas e aqueles implicados na tarefa de reinvenção do espaço urbano. O campo da 
pesquisa se dá na Mangueira no âmbito do projeto de extensão universitária “Expressão 
e Transformação: arte e subjetivação com adolescentes em comunidades”, vinculado 
ao Instituto de Psicologia da UFRJ. 
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SOCIABILIDADE NA PERIFERIA: RELAÇÕES SOCIAIS INTERSUBJETIVAS NO 
CONTEXTO DA VIOLÊNCIA 

José Francisco Greco Martins (USCS) 
 

 
Resumo 
Buscamos verificar em nossa pesquisa os processos de transformação das relações 
sociais intersubjetivas, no espaço social de uma favela localizada na periferia da zona 
sul na cidade de São Paulo. Sustentado pelo princípio teórico do processo de 
“desmanche da política” estruturado no pensamento de Francisco de Oliveira, nosso 
estudo foi pautado em dois momentos distintos no tempo 1999 e 2011/12.  A pesquisa 
tem um cunho de ordem qualitativa e foi organizada com base em entrevistas com 
moradores da favela em 1999 e 2011/12. Dentre outras questões que surgiram no 
decorrer das entrevistas focaremos, para esta comunicação oral, a questão da violência 
e seus rebatimentos na estrutura dos laços sociais e relações intersubjetivas 
experimentadas nos dois momentos da pesquisa. No primeiro momento da pesquisa, 
em 1999, a favela enfrentava um processo de despejo devido estar localizada em uma 
área de risco. Seu espaço social era visto pelos moradores como um local seguro, onde 
era possível circular nos mais variados horários do dia ou da noite. Em geral a segurança 
ficava a cargo dos justiceiros que impunham um código de ética moral que respeitava 
os trabalhadores pai de família e implicavam em reprimir aqueles que descumpriam os 
códigos de conduta. Observamos, assim, uma naturalização da violência no convívio 
social, pois era considerado normal a circulação de pessoas armadas no interior da 
favela. Em 2011/12 o convívio social na favela modificou-se, porque o número de 
traficantes e usuários de drogas aumentou muito no decorrer dos anos 2000. Uma 
moradora entrevistada disse que um vizinho colocou um portão de ferro com cadeado, 
que ficava fechado à noite, para evitar o consumo de droga na porta dos moradores 
próximos. Ela sentia-se incomodada, pois para onde fosse, deparava-se com usuário 
de drogas pelos cantos. Foi comum depararmos com inúmeros relatos a respeito da 
quantidade de jovens envolvidos com o comércio de drogas ilícitas e de produtos ilegais. 
Também foram recorrentes as histórias dos jovens presos e daqueles que morreram de 
forma trágica. Em 2011/12, a favela estava ocupada por tal diversidade de pessoas que 
não era possível distinguir aquelas realmente confiáveis. Os laços de confiança foram 
diluídos e encontravam-se esgarçados em 2011/12. Em síntese, a favela foi tomada 
pelo intenso fluxo do tráfico e consumo de drogas. O poder dos agentes do narcotráfico 
era grande e suas ligações com a polícia era percebida pelos moradores. Os princípios 
de solidariedade e da confiança foram corroídos; o desemprego era constante; jovens 
envolvidos com o universo do mundo do crime ou presos; mães submetendo-se ao 
constrangimento da revista íntima. Tudo isso traduzia um cenário, cujo registro das 
relações sociais intersubjetivas, era revestido por laços sociais frágeis, tênues e 
instáveis, os quais, de certa forma, tornava o convívio social inseguro, incerto e revestido 
pelo improviso. Como estratégia de sobrevivência, nesse contexto adverso, os 
moradores da favela optavam pelo silêncio, pois: não viam, não ouviam e não falavam. 
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 AS VIOLÊNCIAS QUE SE EXPRESSAM E TOMAM CORPO ATRAVÉS DE NÓS NO 
EXERCÍCIO DA MOBILIDADE URBANA 

 

Daniel Maribondo (UFRJ) 

 

Resumo 
Esta comunicação oral propõe colocar em questão a violência que se expressa através 
de nossos corpos no contexto da mobilidade urbana. Tal questão surge ao longo de 
pesquisa de mestrado realizada junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
da Universidade Federal Fluminense (PPGP/UFF) sobre a relação entre corpo, cidade, 
bicicleta e escrita. A mobilidade urbana ganhou visibilidade nas últimas décadas, dentre 
outros motivos, pela saturação dos espaços públicos de circulação por veículos 
motorizados e pela violência no trânsito. O aspecto da poluição articulada a essa 
questão faz emergir um quadro de problemas que, por sua vez, produz soluções 
vendáveis tanto mercadológica quanto politicamente. Por um lado, a assunção de uma 
postura pró-bicicleta por empresas e governo agrega uma imagem de sustentabilidade 
aos mesmos. Por outro lado, a produção e sustentação de discursos individualizantes e 
psicologizantes deslocam a problemática em jogo da violência no trânsito para o 
indivíduo e suas escolhas pessoais. As atividades de pesquisa envolveram revisão 
bibliográfica, levantamento da legislação pertinente, participação nos coletivos Massa 
Crítica (Bicicletada) do Rio de Janeiro e de Niterói e o exercer cotidiano da mobilidade 
de bicicleta, a pé e em transportes públicos. As ferramentas de análise utilizadas se 
basearam no conceito de agenciamento de Deleuze e Parnet e nas contribuições de 
Michel Foucault sobre o cuidado de si, as práticas de si, e sobre o corpo utópico. 
Fazendo a questão ética envolvida se estender das empresas e governos para o sujeito, 
sem individualizar de forma privatizante a problemática, produziu-se a indagação de 
quais violências temos cometido no cotidiano da mobilidade urbana. A utilização da 
bicicleta como meio de transporte proporcionou um lugar de pesquisa – um 
agenciamento-bicicleta – privilegiado, “nem tão rápido nem tão devagar”, a partir de uma 
lentificação potencializada pelo entranhamento com as ruas e territórios. Por fim, a 
pesquisa concluiu que é importante atentarmos para como a invisibilização das 
violências cotidianas se dá a partir da assunção de imagens não-violentas, e que tal 
processo opera simultaneamente nas esferas micro e macropolíticas. Essa conclusão 
nos convoca, enquanto pessoas e profissionais psi, a nos posicionarmos e a agirmos 
em ambas esferas, colocando-nos as seguintes indagações éticas: que práticas, 
violências e afirmatividades temos exercido no contexto da mobilidade urbana? Como 
a violência se expressa – toma corpo – através de nós? 

Palavras-chave: mobilidade urbana; bicicleta; Psicologia do Trânsito; práticas de si; 
cuidado de si 
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CENAS DA RUA: ENCONTROS ENTRE PRINCÍPIOS SOCIOASSISTENCIAIS, 
GESTÃO DE SERVIÇO E SUJEITOS EM SITUAÇÃO DE RUA. 

Allan Henrique Gomes (ACE), Gabriela Kunz Silveira (ACE), Orlando Gunlanda (ACE), 
Rafaela P. Radun (ACE) 

 

Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo narrar e refletir cenas da experiência de estágio 
obrigatório do 4º ano do curso de Psicologia da Faculdade Guilherme Guimbala na 
cidade de Joinville, no campo das políticas públicas e assistência social, 
especificamente em um serviço de referência à pessoas em situação de rua. Esta 
narrativa é resultado de uma diversidade de relações e encontros vivenciados no campo 
de estágio. Teoricamente, tem-se buscado compreender estas relações e encontros a 
partir da leitura de algumas obras de Jacques Rancière, atentando nos modos como a 
organização do serviço interferem no processo de subjetivação dos usuários. A 
narrativa, também tem como objetivos específicos, perceber os modos de trabalho na 
política da assistência com a população em situação de rua e vivenciar atividades e 
encontros com abertura para as narrativas e histórias de vidas destes usuários, 
inclusive, no modo como vivem e significam a cidade. Denominamos esses encontros e 
atividades, a partir da literatura, como “Oficinas Estéticas”. Inicialmente narra-se a 
potência do encontro que deflagrou o deslocamento tanto dos estagiários quanto dos 
usuários, o que proporcionou um novo espaço: para os estagiários, uma compreensão 
sociopolítica dos usuários e, para os usuários, o encontro permitiu a apresentação de 
suas perspectivas pessoais acerca da situação de rua e da gestão do serviço. O método 
de pesquisa utilizado foi a cartografia, por tratar-se de um método em que o pesquisador 
não se encontra em uma posição neutra, mas permite-se afetar pela complexidade do 
campo e ao mesmo tempo, perceber o encontro entre os princípios norteadores da 
política da assistência, gestão e usuários.  Para a análise do trabalho, foram utilizados 
como instrumentos uma escuta qualificada e o diário de campo. A perspectiva teórica 
utilizada para embasar o trabalho é a da Psicologia Social e Comunitária, a partir de 
teóricos brasileiros com inserção no campo das políticas públicas. Percebeu-se que o 
encontro entre gestão do serviço e usuários é essencialmente tensionado, o que 
possibilita a apropriação do serviço como referência para a organização subjetiva dos 
usuários e, ao mesmo tempo, proporciona um espaço de reflexão sobre os modos de 
gestão do serviço, implicando no processo de subjetivação dos sujeitos. Tal percepção 
surgiu a partir do encontro dos pesquisadores/estagiários com os usuários do serviço 
durante as Oficinas Estéticas oferecidas aos sujeitos em situação de rua cadastrados 
no serviço. Estar neste campo tem implicações no processo de formação profissional 
dos pesquisadores/estagiários. Além disso, permite investigar as relações entre política 
da assistência e os usuários do serviço, ou seja, sujeitos em situação de rua.  

Palavras-chave: modos de subjetivação, política da assistência, cartografia, situação 
de rua, oficinas estéticas. 
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Guimarães Galão (FAGOC-MG), Cecília Segheto Reis (FAGOC-MG), Joana Cardoso 
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Santos Bento (FAGOC-MG), Leon Dutra Paiva (FAGOC-MG), Yuri Gomides Cazita 
(FAGOC-MG) Saulo Gomes da Silva Martins 

 
 
Resumo 
O habitar a cidade se diversifica. Seja como modo de “ganhar a vida” em malabarismos 
nos sinais de trânsito, em lava rápidos dos carros em  estacionamentos em pontos dos 
centros urbanos; seja nas coletas seletivas de materiais reciclados nas portas de lojas 
e galerias comerciais, em buscas de clientes sob a pouca luz das noites escuras ou nos 
clarões da lua clara. Em derivas pelas ruas e avenidas da urbe faz-se modos de habitar: 
no vai e vem das ruas e avenidas, sob pontes, ao abrigo de marquises, em “não lugares” 
como nas cadeiras de embarques da estação rodoviária.  Na tentativa de inventar o 
cotidiano da cidade como nos propõe Certeau (2008, 2008); no caminhar pela cidade 
enquanto uma filosofia, defendida por Gros (2010) o LAPIDAR* vem buscando 
interações com o  Ninguém (Gagnebin, 2006), (Homero, 2011) na composição do 
cenário urbano nos dias atuais. Esse e essa Ninguém nos interessa em modos ardilosos 
de habitar que para nós se desenha o direito a cidade, como nos aponta Tavolari (2016) 
na evocação conceitual de Harvey e Lefebvre e outros. Numa radicalidade exigida, a 
astúcia do ninguém de Ulisses ganha corporeidade na invenção nos modos de habitar 
a cidade em que se lançam os (as) Ninguéns, deve ser percebida como o usufruto do 
direito de habitar a cidade. Fogem às artimanhas de capturas do sistema que procura 
mantê-los (as) sob controle em um cartão de benefícios estatais, em abrigos 
assistenciais. Que processos de subjetivações engendram os Ninguéns que se 
esquivam das políticas públicas do habitar a cidade? Nossa atuação em pesquisa e 
extensão é na busca de uma interação em que nós nos deslocamos para junto dos (as) 
Ninguéns e ali em suas transitividades urbanas ousamos nos integrar aos modos 
Ninguém de ser na urbe. Modos de vida outros, que nos interessa interagir e nos fazer 
pensar sobre. Como constante presença no cotidiano das pequenas cidades, justifica a 
estudantes e docentes da Psicologia saberem desses modos singulares de existir 
sempre desprezados nos livros, ensinamentos e práticas acadêmicas psi. Que 
intensidades existenciais o (a) Ninguém experiencia em seus processos de 
subjetivações? O que baliza as atividades teóricas práticas na composição do LAPIDAR 
é o não enquadramento do (a) Ninguém. Estar em interação e escutar narrativas desse 
e dessa Ninguém que habita a cidade mineira interiorana. Sem viadutos para se 
abrigarem, moram sob a ponte, em improvisada morada na encosta do morro rente a 
rua ou transitam dia e noite abrigados(as) pelas beiras citadinas. Descer o degrau do 
meio fio e seguir aqueles passos arrítmicos no desvelar de seus processos de 
subjetivações na urbe. Possível interação? Em metodologia que nos lança para junto ao 
público alvo (Thiollent, 2011), a escutar o existir (Gagnebin, 2006), integrando-nos aos 
modos de habitar a cidade, os estudos desenvolvidos tem mobilizado em nós a ida a 
campo na interação e escuta narrativa objetivada. Que escutas narradas que diferem 
são possíveis junto aos que cotidianamente ousam ordinários (as) na urbe? 
 
Palavras–chave: Ninguém, Política, Cidade, Subjetivação 
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O DOMÍNIO DAS VIVÊNCIAS NO TRECHO: PRÁTICAS DE CONTROLE 
POPULACIONAL E DE MOBILIDADE PARA TRECHEIROS EM UMA CIDADE DO 

INTERIOR PAULISTA. 

Alexandre Espósito (Unesp/FCL-Assis) 

Resumo 
Não existem políticas públicas específicas para pessoas errantes no Brasil, da mesma 
forma que ela inexistente para o senso comum e pouco se destaca na mídia. 
Concomitantemente, as produções científicas sobre essas pessoas ainda são muito 
escassas. Porém, o que não se pode negar é o tamanho da força controladora crescente 
que coage em suas vidas. Assim, relatamos que não existe vivências humanas sem 
práticas de controle populacional direcionada a ela. Ou seja, as relações humanas com 
a natureza são controladas, como jogo de gestão da vida que segue os interesses do 
Estado e do mercado mundial. Dentre a população em situação de rua, destacamos a 
mobilidade como uma das principais características da vida dos trecheiros, obviamente 
inserida nesta força de controle populacional. Na gestão da vida, não há formas de 
mobilidade que não passem por clivos classistas ou econômicos. A força da mobilidade 
torna os mecanismos de dominação disciplinar cada vez mais enfraquecidos, pois são 
políticas pensadas para uso institucional em estabelecimentos. Dessa maneira, são 
gerados e fortalecidos os mecanismos da sociedade de controle. As formas de 
mobilidade, sejam elas errantes, nômades, peregrinas ou mesmo contemplativas, 
passam pelo clivo das políticas de mobilidade para o controle populacional. O chamado 
"direito de ir e vir" é uma farsa, sabemos bem que a liberdade de se movimentar passa 
por critérios, como já ditos acima, classistas e econômicos. Assim tornamos ciente que 
a mobilidade está relacionada às formas de poder (CRESSWEL, 2010). Explanar como 
a vida dos trecheiros é controlada pela atividade delegada policial e pelas políticas de 
extradição e de sedentarização da assistência social do local nas bordas da cidade e 
espaços como a rodoviária, estabelecendo dialogo inseridos na sociedade de controle 
revelada por Deleuze (1992) e Hardt (2000) e nas políticas de mobilidade de Cresswell 
(2010). A investigação consistiu no recorte etnográfico, com as técnicas de observação 
participante junto aos trecheiros que passaram por uma cidade do interior paulista. A 
Rodoviária é um lugar que serve para mover-se, onde a ordem nunca seria parar, pois 
é um local transitório, que emergiu com o propósito de locomover pessoas conforme 
suas necessidades e desejos. Porém, se a ordem é não parar, surgem imprevistos e 
casos a contrariam: aqueles que, sem terem para onde ir, procuram permanecer e 
encontrar ali mesmo, ou nas imediações, os meios de sobrevivência. Sobre eles recai o 
estigma de “indesejáveis” por não se enquadrarem nos processos de normalização que 
disciplinam práticas sociais e subjetividades na cidade, como aquelas que ocorrem nas 
rodoviárias: viajantes desembarcando e se dirigindo para o lugar de destino final ou 
aguardando o horário de desembarque. Tais “indesejáveis”, transeuntes sem destino 
que habitam os espaços de trânsito, procuram fazer das ruas, praças e da própria 
rodoviária lugar de residência e de sobrevivência, contrariando a lógica e as normas 
citadinas. 

Palavras-chave: Mecanismos de controle populacional; trecheiros; população em 
situação de rua. 
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O GRITO À CIDADE: A DIMENSÃO POLÍTICO-AFETIVA DA LUTA DO MTST 

Kamila Gadelha Farias (UFCG) e Heloísa Maria da Silva Castro (UFCG) 
 
 
Resumo 
O presente trabalho aborda o direito à cidade, através dos movimentos sociais, com o 
objetivo de analisar as idiossincrasias da formação do MTST (Movimento dos 
Trabalhadores sem Teto), especificamente como a dimensão política é atravessada 
pelos afetos construídos. Primeiramente, abordando as concepções presentes sobre 
mobilização e a caracterização do MTST enquanto movimento, e em seguida, a 
dimensão político-afetiva da mobilização social.  O método utilizado consiste no 
qualitativo, com fins exploratórios, consistindo uma revisão bibliográfica acerca do tema 
dos movimentos sociais, da moradia e sobre o MTST em si, tanto no site e livro 
formulados pelo movimento, além da busca de relatos nesses e outros materiais por 
entender como a formação política é atravessada de forma interdependente pela 
subjetividade e pelas relações interpessoais. Os movimentos sociais são colocados 
enquanto elaborações coletivas, as quais incorporam tanto aspectos de âmbito público 
(espaços demarcados, mobilização) quanto privado (relações interpessoais, 
discriminação), de reivindicações conflitantes com os interesses hegemônicos de outro 
grupo, em que através do confronto político forma-se uma força social capaz de exercer 
um contrapoder para modificar as relações sociais em termos de 
dominantes/dominados. O MTST foi fundado em 1997 pelo Movimento dos 
Trabalhadores sem Terra (MST), caracteriza-se enquanto movimento territorial, tendo 
em seus eixos norteadores mais do que a questão habitacional, como também a busca 
da promoção de uma condição de vida digna aos trabalhadores e aos mais pobres, além 
da crítica ao capitalismo e o resgate da coletividade através da construção de um poder 
popular, ou seja, a base teórica do movimento é de cunho socialista e marxista. Suas 
estratégias mais disseminadas consistem em ocupar espaços urbanos, principalmente 
terrenos próximos às periferias e divisas da cidade e bloquear estradas principais e 
rodovias. Um argumento colocado para a ocupação é o direito à moradia, sendo bem 
básico e dever do Estado fornecer condições dignas, já o bloqueio tem o objetivo de 
trazer visibilidade às reivindicações dos trabalhadores e afetar o lucro dos capitalistas 
através do atraso das mercadorias. Vale ressaltar como participar de um movimento 
também implica um envolvimento afetivo, sendo um lugar de amizades, conflitos, trocas 
e (des)encontros, como também o lugar onde se mora é mobilizador de afetos e de uma 
identidade e uma história de vida. Essa análise não tem caráter definitivo e nem global, 
mas o intuito de refletir o viés de um determinado movimento social, neste caso, o MTST 
através do ângulo da Psicologia Política, em que a implicação é necessária para 
transformar realidades estáticas e construir um novo horizonte de perspectivas. 
 
Palavras-chave: direito à cidade; MTST; afetividade; subjetividade. 
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O PROGRAMA VILA VIVA NO AGLOMERADO DA SERRA: PRODUÇÕES 
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Pereira Jácome (UFMG), Thuíra Moreira Novaes (UFMG) 

 

 

Resumo 
Este trabalho tem apresenta um recorte da pesquisa “A vivência cotidiana e a 
intervenção Vila Viva em Belo Horizonte: Produções subjetivas e políticas na cidade”. 
As favelas podem ser entendidas como formas alternativas desenvolvidas para 
viver/resistir nas cidades. No caso de  Belo Horizonte são alvo de intervenção pelo 
Poder Público desde a fundação da Capital. Colocamos como foco desse estudo o 
Programa Vila Viva (PVV) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) no Aglomerado da 
Serra. O PVV é o principal projeto de urbanização da PBH – gestada pela Companhia 
Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL) -, foi iniciado em 2005 e desde sua concepção 
é cercado de polêmicas e denúncias de violações de direitos. A primeira localidade a 
receber o PVV foi o Aglomerado da Serra, um conjunto de seis favelas situadas na 
região centro-sul da capital mineira. Frente à temática, partimos de uma perspectiva 
interdisciplinar, utilizando obras de autores como Milton Santos, Paola Jacques, Henri 
Lefebvre, bem como pesquisas já realizadas no contexto local e de políticas de moradia. 
Objetivamos apresentar a percepção dos moradores acerca das mudanças resultantes 
do Projeto Vila Viva no Aglomerado da Serra I (PVV-Serra I), indicando seus impactos 
psicossociais naquela população. Entendemos que dimensão psicossocial diz respeito 
a aspectos simbólicos e materiais que estão inscritos tanto em práticas cotidianas, 
afetos e discursos, quanto na concretude do território, sustentando os modos de vida. 
Buscamos também compreender as dinâmicas na relação entre a URBEL e os 
moradores, identificando encontros e desencontros nas afirmações das moradoras 
participantes da pesquisa e da equipe técnica da URBEL, observando também os 
significados que o saber técnico da URBEL atribui às favelas. A metodologia utilizada 
foi à deriva, (caminhadas livres, mas sistematizadas posteriormente, realizadas pela 
equipe da pesquisa) e as entrevistas semiestruturadas realizada com três moradoras de 
Unidades Habitacionais do PVV, além de entrevista com equipe técnica e análise de 
publicações e documentos institucionais da URBEL. Podemos afirmar que o PVV 
promoveu melhorias que asseguraram diversos direitos aos moradores, entretanto é 
falho (e reincidente) ao não buscar  compreender  as dinâmicas próprias da favela, 
desvalorizando o espaço e as relações produzidas nele pelos seus moradores, impondo 
o padrão de relações da cidade formalizada. Percebe-se também que há pontos em 
comum com a conjuntura atual da cidade a respeito do mercado imobiliário e às políticas 
de moradia, desse modo, estudar as favelas favorece uma compressão mais 
ampla dos processos de produção de espaço urbano na contemporaneidade. 
Entendemos ser necessário tratar as intervenções urbanísticas na favela com as 
peculiaridades que lhe são intrínsecas, pois a moradia faz parte da construção do ser 
psíquico. Sendo necessário, pensar a moradia para além de um espaço meramente 
físico utilizado para o descanso, alimentação, proteção, etc. A psicologia precisa, cada 
vez mais, se apropriar desse espaço, buscando compreender as nossas cidades além 
das demandas estruturais, já que elas influenciam também na construção psicossocial 
do sujeito. O modo como construímos nossas cidades reflete diretamente no modo 
como construímos nossa sociedade, e fazer parte desse processo é dever também da 
psicologia. 

Palavras-chave: cidade; intervenção urbana; favela; subjetividade. 



342 
 

342 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 
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Resumo 
Desde sua captura pelo saber médico, a loucura foi condenada a viver anonimamente 
e a não existir no espaço público. Tiveram esse mesmo destino, as pessoas usuárias 
de drogas e outras populações tidas como indesejáveis e transgressoras à ordem 
instituída. Durante séculos, a sociedade construiu mecanismos para afastá-los da 
convivência com a cidade, criando obstáculos para os inadaptados ou subversivos aos 
padrões hegemônicos. Essa construção social fez com que estes sujeitos fossem/são 
percebidos como doentes, perigosos e incapazes. O movimento antimanicomial, guiado 
pelo ideal de criar outros lugares possíveis para os diversos modos de existir, tem como 
compromisso atuar na transformação desta cultura. Diante da necessidade de produzir 
resistências ao aprisionamento das subjetividades tem atuado na defesa da rede pública 
de serviços e na defesa intransigente dos direitos humanos. Objetivamos apresentar 
aqui experiências realizadas durante a semana do Dia Nacional da Luta Antimanicomial 
pelo Fórum Cearense da Luta Antimanicomial. Especificamente, refletiremos sobre 
alcances e limitações dessas ações ao buscar legitimar o louco enquanto sujeito político. 
Os autores que inspiraram nossa experiência foram: Abou-yd (2010), Lobosque (1997; 
2003), Amarante (2015), dentre outros. Como método de trabalho, realizamos uma série 
de eventos culturais e políticos na cidade de Fortaleza (CE). Mediante debates, visitas 
guiadas em instituições, exposições de obras artísticas de usuários dos CAPS, 
manifestações públicas e exibição de filmes, contamos com a participação de usuários, 
familiares e trabalhadores. Conclui-se que a circulação de trabalhos e temáticas sobre 
a loucura na cidade se mostraram potentes e necessárias na reconfiguração do lugar 
da loucura na cidade. Ainda como frutos dessa mobilização, conquistamos a 
reimplantação da Comissão Intersetorial de Saúde Mental junto ao Conselho Estadual 
de Saúde que estava desativada até então. Percebemos o tensionamento de diversas 
opiniões e interesses contrários como: o financiamento de Comunidades Terapêuticas 
e seu modelo asilar contemporâneo, desinteresse com os serviços substitutivos de 
saúde mental e o evidente desmonte do Sistema Único de Saúde. Portanto, 
constatamos que a nossa luta se soma a outras mais amplas, que sustentam o ideal da 
convivência e respeito às diferenças na busca de uma sociedade mais digna e justa. 
 
Palavras-chave: Loucura. Cidade. Resistência. Luta Antimanicomial.    
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PSICOTERAPIA E CIDADE 

Alana Gabriela Ferreira de Melo (UFC) e Yárita Crys Alexandre Hissa Medeiros 
(UFC) 

 
 

Resumo 
Este trabalho parte do entendimento de que o processo de urbanização; no qual está 
incluso a organização dos fluxos urbanos de trabalho, transporte e moradia, é parte 
fundante da constituição subjetiva do homem moderno. Os espaços organizados no 
meio urbano disciplinam a forma de ocupá-los e, consequentemente, corroboram para 
uma normatização dos corpos e das subjetividades, além de sustentar um projeto de 
homem específico, delegando as periferias-não somente físicas- as demais formas de 
existência. Os urbanistas Hissa e Nogueira (2013) trazem a ideia de um corpo-cidade, 
na contramão da tradicional concepção que entende o urbano enquanto construções e 
monumentos, estritamente. Os autores entendem o corpo como interseção, fronteira e 
hibrismo com o que chamamos de cidade, ou seja, a cidade também é nossos corpos e 
nossos corpos são cidade. Desse modo, a cidade assume diversos fluxos que 
coexistem, de acordo com a forma como nos apropriamos dela. No entanto, comumente, 
ela funciona como passagem, meio de se locomover de um ponto a outro, sem se ater 
ao processo do percurso. Ao nos apropriarmos deste caminhar pela cidade, a fronteira 
de mistura desta com o corpo se torna mais ampla, suscitando modos de vida 
resistentes à urbanização domesticadora. Hissa e Nogueira (2013) também trazem em 
seu trabalho o conceito de “Homens Lentos”, cunhado por Milton Santos, para se referir 
às pessoas, geralmente marginalizadas, que estabelecem um tipo diferenciado de 
relação e temporalidade com a cidade e, pois são impulsionados constantemente a 
reinventar seu corpo-cidade. Entrando no terreno da Psicologia  e da Psicoterapia, a 
partir da perspectiva da Abordagem Centrada na Pessoa(ACP), criada por Carl Rogers, 
pretende-se discutir como essa perspectiva de Cidade se vincula a um fazer Psicológico. 
De acordo com Rogers, o ambiente terapêutico visa à facilitação da Tendência 
Atualizante (tendência que atravessa todos organismos, impulsionando-os a modos de 
vida mais criativos) a partir das três condições facilitadoras (Empatia, Aceitação Positiva 
Incondicional e Congruência) e a experiência, que é o processo de relação entre o 
ambiente e o organismo, podendo ser simbolizada adequadamente. Para a Abordagem 
Centrada na Pessoa, quando condições de afeto são impostas por um agente externo 
ao organismo, há uma incongruência-ou seja, uma diferença entre como o organismo 
sente, como o self simboliza e a resposta que é dada ao experimentado. Portanto, torna-
se plausível inferir que a dinâmica da cidade, a urbanização e os meios de locomoção, 
por exemplo,  influenciam diretamente nas possibilidades experiencias disponíveis. 
Sendo essa dinâmica, em sua maior parte, advinda de um agente externo ao organismo 
cidade, ou seja, o Estado, poderíamos pensar em uma Incongruência? Se sim, que 
postura e medidas tomar a partir deste ponto? Serão sobre essas questões que 
debateremos. 
 
Palavras-Chave: Cidade, Psicoterapia, Abordagem Centrada na Pessoa. 
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ALCATÉIAS URBANAS: NOTAS SOBRE EXPERIÊNCIAS DE COMUM NO 
COTIDIANO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Karoline Ruthes Sodré (UFRJ) 
 
 
Resumo 
Atualmente, nas grandes cidades, as possibilidades de criação de comum e de 
produção de experiências encontram barreiras que impedem que os espaços estejam à 
disposição desses acontecimentos. Cenário de segregação, alienação e mortificação 
dos corpos citadinos, a cidade destitui as pessoas da potência criadora de laços e 
experiência sensíveis. Na contramão desse movimento, a cidade também apresenta 
outros sentidos, possibilitando que espaços de resistência sejam forjados. Ocupações, 
grupos e coletivos artístico-culturais, que ocupam algum espaço público da cidade 
produzindo ações culturais podem inventar novos sentidos tanto ao território quanto às 
relações desenhadas nele, criando aquilo que chamamos de comum. Agamben (2005) 
constata que a experiência já não nos é dada a realizar. Para ele, não é preciso grandes 
tragédias para constatar que a experiência se encontra em processo de destruição, 
bastando para isso, a pacífica existência cotidiana em uma grande cidade. Larrosa 
(2014) argumenta no entanto, que a experiência não está destruída, mas que está cada 
vez mais rara. Para ele, o excesso de informação assim como a rapidez com que nos é 
convocado ter uma opinião, a falta de tempo decorrente do excesso de velocidade e o 
excesso de trabalho, anulam nossas possibilidades de experiência. A experiência 
requer movimentos de outras qualidades: invenção de outras possibilidades de espaço-
tempo e criação de outras corpografias. Na discussão acerca dos espaços públicos e 
privados das cidades, é corrente o uso do público como correspondente do comum. Não 
seria comum o que produziria o homogêneo, pois há aí um determinado modo de viver 
e consequentemente, induz à exclusão do que é diferente. Um espaço comum é 
marcado como o que produz pertencimento de qualquer um ao coletivo. Um espaço 
comum comporta e acolhe o heterogêneo. O ato de construção coletiva se dá no registro 
do comum na medida em que é compartilhado um espaço, participando cada qual com 
sua singularidade, mas compondo uma mesma experiência comum. O Leão Etíope do 
Méier é um grupo que articula e produz ações culturais no bairro do Méier, na Zona 
Norte da cidade do Rio de Janeiro. O grupo produz eventos e projetos de diversas 
naturezas, envolvendo variadas linguagens artísticas, como shows, performances, 
apresentações circenses, apresentações de teatro, exposições, etc. As atividades em 
geral acontecem na Praça Agripino Grieco, em sua maioria durante os finais de semana. 
Nesse trabalho busca-se compreender e analisar os espaços possíveis de criação de 
comum e de produção de experiências na cidade do Rio de Janeiro, no contexto das 
ocupações culturais na cidade, em especial nos eventos produzidos pelo grupo Leão 
Etíope do Méier. A partir dos relatos dos eventos contidos no diário de campo, 
produziremos narrativas a fim de transmitir e compartilhar tais experiências, observando 
como se dá a construção desses processos no cotidiano da cidade. Apostamos que a 
experiência coletiva de ocupação urbana pode agenciar e potencializar sentidos outros 
nos modos de habitar a cidade, produzindo novas redes e fortalecendo novos modos de 
apreensão da urbe, da relação com o espaço, com o outro, bem como com nós mesmos.  
 
Palavras-chave: Produção de comum; Processos de subjetivação; Cidade; 
Experiência; Ocupações culturais. 
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POR UMA EFETIVA POLÍTICA HABITACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 

Nathália Potiguara de Moraes Lima (UFRN) e Gabriel Miranda Brito (UFRN) 
 
 
Resumo 
Na obra “A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção”, sobretudo no 
capítulo catorze, intitulado “O lugar e o cotidiano”, Milton Santos alerta para a dimensão 
simbólica do lugar em contraposição à noção de espaço. Para o referido autor, à medida 
em que o sujeito constrói laços de afetividade com o que existe no espaço, seja 
relacionado aos aspectos naturais ou sociais que o compõe, este, torna-se lugar pois é 
dotado de significado. Parcela significativa das pessoas que compõem o segmento da 
população em situação de rua do município de Natal/RN frequentam áreas do centro 
histórico da cidade e ali constroem seus vínculos de trabalho, amizade e suas 
referências, dotando, portanto, este espaço de significado. Neste sentido, este trabalho 
propõe apresentar considerações acerca de uma efetiva política habitacional para a 
população em situação de rua da cidade de Natal/RN, fortemente construída a partir de 
metodologias participativas e que, de modo contra hegemônico, faça com que este 
grupo habite o centro, e não a periferia, como costuma ser o modus operandi das 
políticas habitacionais de interesse social brasileiras. Além de garantir a este segmento 
o acesso à moradia, pode-se contribuir também para a revitalização da Ribeira, bairro 
histórico do município de Natal, visto que sua habitação poderá dinamizar este território. 
Destaca-se que as demandas que envolvem o segmento populacional em situação de 
rua não se esgotam com a garantia de habitação, portanto, é necessário que para ser 
efetiva, a política habitacional atue de maneira intersetorial, para que se possa levar em 
consideração outras questões que não se resumem à falta de moradia, tais como, 
inserção no mercado de trabalho caso seja de interesse da pessoa em situação de rua, 
garantia de uma renda básica de cidadania nos casos em que o sujeito esteja 
impossibilitado de exercer atividade laboral, como também, garantir a possibilidade de 
retorno à educação, do acesso aos serviços de saúde pública, dentre outros. O debate 
a respeito das várias determinações que originam esta expressão da “questão social” -
população em situação de rua - é algo emergente. Entendemos, pois, a relevância desta 
pesquisa no meio acadêmico para que, junto a outros profissionais, possamos construir 
caminhos que avancem na compreensão do fenômeno e corroborem nas possibilidades 
de intervenções efetivas endereçadas a este grupo, sobretudo no que concerne a uma 
política de habitação de interesse social. Por fim, é mister reiterar que dentro dos moldes 
do modo de produção capitalista não há panaceia para a população em situação de rua, 
mas há, a partir das vias jurídico-burocráticas, formas de agir que possibilitem reformas 
para as condições de vida destes sujeitos. A presente proposta se caracteriza como 
uma destas “formas de agir”.    

Palavras-chave: política habitacional; população em situação de rua; moradia. 
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ANDAR PELA CIDADE: MOBILIDADE FEMININA NA ZONA URBANA DE 
JUAZEIRO DO NORTE-CE 

Leda Mendes Pinheiro (UFRN), Maria Amanda da Silva Gomes (UniLeão) 
 
 
Resumo 
Introdução: A violência contra a mulher no Cariri teve índices alarmantes nos últimos 
anos, o medo de andar só na rua, principalmente à noite torna-se cada vez mais 
presente. No ano de 2015 foram registrados 302 casos de feminicídio no Ceará, 15 
desses casos foram registrados no Cariri cearense, os índices de assédio e violência 
social também são altos e a rua é considerada como espaço de perigo e risco para as 
mulheres, ao mesmo tempo em que a mobilidade pela cidade é parte fundamental do 
cotidiano. Enquanto a Constituição Federal de 1988 pretende assegurar o direito à 
liberdade de ir e vir de todo cidadão, é mister perceber que as políticas públicas e 
mesmo a legislação não garantem às mulheres, na prática, o direito de ir e vir pela 
cidade sem medo. Desenvolvimento: De acordo com De Souza (1998) os papéis de 
gênero estão intimamente relacionados à violência, nesse caso praticada pelos homens 
e sofrida pelas mulheres. É nessa perspectiva que a ocupação das ruas e mobilidade 
urbana constitui para as mulheres sempre uma atividade de risco, enquanto para os 
homens trata-se de algo natural e sem implicação de riscos. Mesmo que temam ser 
assaltados ou sofrer algum tipo de violência, às mulheres as possibilidades de violência 
se ampliam, desde assaltos, estupros ou assassinatos. Objetivo: Dessa forma, o 
presente trabalho tem por objetivo compreender, a partir dos relatos de três mulheres 
jovens, moradoras de bairros de periferia do município de Juazeiro do Norte, como se 
sentem ao andar pela cidade para realizar suas atividades de rotina e em que medida 
são impedidas de se locomover por não se sentirem seguras. Método: Trata-se de uma 
pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. A princípio foi realizado levantamento 
bibliográfico nas seguintes bases de dados: BVS, Lilacs e Scielo, onde foram utilizadas 
as seguintes palavras-chave: violência de gênero, mulher, cidade, mobilidade, assédio 
e rua. Também foram realizadas três entrevistas semiestruturadas, com três mulheres, 
estudantes da Universidade Federal do Cariri, membros de um grupo de estudos sobre 
gênero. O critério de seleção foi a disponibilidade para participar da pesquisa, não 
possuírem carro e residirem em bairros da periferia de Juazeiro do Norte. As entrevistas 
foram submetidas a análise de conteúdo (Spink, 2000), os eixos encontrados giram em 
torno dos seguintes temas: desigualdade de gênero, sexualidade, assédio, insegurança 
e violência contra mulher. Resultados/Conclusões: Nos discursos também aparecem 
temas relacionados às questões políticas e econômicas, concomitantemente atreladas 
ao processo da produção capitalista, que atingem as mulheres num grau elevado de 
desrespeito e exploração do corpo feminino. Esses temas aparecem quando se discute 
o direito de andar na rua, sem receios, a qualquer hora do dia. Percebe-se que a 
violência contra as mulheres não é imutável nem inevitável e poderia ser drasticamente 
reduzida ou vir mesmo a ser eliminada, com a vontade política e os recursos 
necessários. 
 
Palavras-chave: Mulher, cidade, violência, mobilidade 
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CÁRCERES DO SERTÃO: MECANISMOS DE SEGREGAÇÃO NO CARIRI 
CEARENSE 

Leda Mendes Pinheiro (UFRN) 

 

Resumo 
A região do Cariri cearense, localizada no sul do Estado, desenvolveu-se de maneira 
muito rápida e aos moldes da capital. Esse processo, de urbanização e desenvolvimento 
econômico, não se deu sem a existência de conflitos e de mecanismos de governo e 
organização das cidades que valorizavam algumas formas de vida enquanto excluíam 
outras. No município do Crato, três episódios de exclusão de pessoas e 
esquadrinhamento do espaço urbano podem ser citados para analisar como se dão os 
mecanismos de exclusão de pessoas e que espaços elas podem ocupar dentro e for da 
cidade. Desenvolvimento: São três episódios: o primeiro é a criação e massacre do 
Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, comunidade religiosa liderada pelo beato José 
Lourenço (dissidente de Canudos e das ideias libertarias de Antônio Conselheiro) com 
o aval de Padre Cícero, que gerou incomodo às autoridades do país. Os habitantes do 
caldeirão foram dizimados pelo primeiro (e único) ataque realizado pela Força Aérea 
brasileira a civis (Gomes, 2009). O segundo é a existência de um campo de 
concentração para refugiados durante a grande seca de 1932 que assolou a região. O 
campo de concentração do Buriti impedia que os migrantes entrassem na cidade do 
Crato e chegou a ter 18 mil refugiados e um incontável número de mortes (Pinheiro, 
1963). O terceiro trata da implantação de um hospital psiquiátrico e da 
institucionalização da exclusão humana, sob a justificativa de tratamento médico. Dessa 
forma é possível analisar, a partir das mudanças sociais e crescimento das cidades, os 
mecanismos de exclusão social e modos de subjetivação não desejáveis. Objetivo: O 
presente trabalho propõe uma discussão sobre os mecanismos de exclusão social e 
segregação de pessoas relacionados ao processo de crescimento, modernização e 
urbanização do Cariri cearense. Metodologia: Utilizando os conceitos de arqueologia e 
genealogia propostos por Michel Foucault (1992) como ferramenta de análise dos 
discursos e relações de saber-poder sobre o corpo dos socialmente excluídos, a autora 
discute os episódios do massacre do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, o campo de 
concentração do Buriti e a existência de um hospital psiquiátrico no município do Crato. 
Resultados/Conclusões: Contextualizar esses três episódios possibilita compreender 
como as categorias de pobres e desvalidos, migrantes da seca e da miséria, loucos, 
entre outros modos marginais de subjetivação são retirados, de distintas formas, do 
cotidiano das cidades. À guisa de conclusão, a partir da análise desses episódios e 
mecanismos de exclusão o trabalho possibilita uma análise dos modos de subjetivação 
que não são desejáveis, na epistémê de cada tempo ao convívio social. 
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SARAU PERIFÉRICO: POTÊNCIA E RESISTÊNCIA NA PERIFERIA 
 

Tatiana Minchoni (UFSC) e Katia Maheirie (UFSC) 
 
 
Resumo 
Os saraus periféricos, enquanto um movimento cultural da periferia para a periferia, 
emergem de forma exponencial a partir da década de 2000 na cidade de São Paulo/SP, 
com a Cooperifa e o Sarau do Binho. Tais saraus são protagonizados por artistas das 
próprias periferias, ocupando, semanal ou mensalmente, os bares dessas localidades e 
tendo a poesia um lugar central, congregando outras expressões artísticas como a 
dança, o teatro, a música, as quais estão imbuídas de temáticas oriundas desta 
realidade. Por meio de tais experiências, eles denunciam mazelas da “Questão Social”, 
mas também reafirmam a riqueza cultural existente nestes contextos, subvertendo a voz 
hegemônica que historicamente instituiu a periferia como um local de carência, perigo, 
crimes e com o qual se associam práticas delituosas, reforçando a criminalização da 
pobreza. Sendo a Psicologia Sócio-Histórica o principal aporte teórico-metodológico 
deste trabalho, compreendemos que as relações que serão estabelecidas com as 
diferentes manifestações artísticas em saraus periféricos são inúmeras, pois a arte 
ganha vida no momento em que é “finalizada” por seu/sua criador/a, mantendo-se 
aberta em uma multiplicidade de possíveis interpretações e de recriações por parte de 
espectadores. Assim, a arte organiza para o futuro, possibilitando múltiplas 
transformações e abrindo potências na vivência da arte. Partindo de tal premissa, a 
presente pesquisa, que está sendo desenvolvida no âmbito do doutorado, tem como 
objetivo compreender a potência dos saraus periféricos para os contextos nos quais 
acontecem, à luz da Psicologia Sócio-Histórica. Mais especificamente, estamos 
investigando as motivações e finalidades de artistas para a produção do sarau periférico, 
no intuito de identificar efeitos e as produções oriundas da relação da comunidade com 
tais saraus. Para o alcance dos objetivos propostos, inspiramo-nos na etnografia como 
estratégia metodológica, com participação extensiva no campo, conhecendo o universo 
de sujeitos com quem são construídas as informações, a fim de compreender o contexto 
histórico-cultural de produção das mesmas. No que se refere aos procedimentos, 
destacamos a observação participativa, produção de diários de campo, realização de 
entrevistas e a produção de fotografias por participantes dos saraus para discussão 
coletiva posterior. A estratégia de análise do corpus da pesquisa será a análise dialógica 
com base nas ideias do Círculo de Bakhtin, com o intuito de analisar as vozes sociais e 
a dinâmica que se estabelece entre elas na composição dos discursos de participantes 
da pesquisa e das pesquisadoras, por compreendermos que os discursos são 
contextuais e responsivos. Ressaltamos que os saraus periféricos, fazendo uso da 
linguagem artística, resistem e insistem, configurando-se como movimentos periféricos 
territoriais artísticos que insurgem, reinventando a potência da periferia, apostando na 
produção cultural do povo e na transformação de tais contextos. Muito além de se 
contrapor à ação do Estado e qualquer tentativa de restrição da liberdade de expressão 
ou da livre articulação de movimentos e coletivos, os saraus possibilitam a visibilidade 
das vozes sociais que tencionam o discurso hegemônico de subalternização da 
periferia, resistindo inventiva e afetivamente, de forma a rebelar-se contra o que está 
posto. 
 
Palavras-chave: arte, periferia, pobreza, sarau. 
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PRAÇA: ESQUECIDA OU DESVALORIZADA? REFLEXÕES SOBRE A 
PERCEPÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER 

 
Laís Leal da Silva Bezerra (UFPI), Thainara de Araújo Farias (UFPI), Karyne Pâmela 

Barros da Costa Fonsseca, (UFPI), Lissandra Conceição Brasil Silva (UFPI) e 
Fernanda Maria de Oliveira (UFPI) 

 
Resumo 
A literatura aponta que na sociedade moderna as cidades têm um número restrito de 
ambientes que fomentem práticas de lazer. No entanto, em Parnaíba-PI, observou-se 
um contraste, visto que até existem diversos espaços, mas os mesmos permanecem 
pouco utilizados. Isso se dá pelo efeito de modificações no modo de vivenciar as cidades 
provocadas por diversos fatores, entre os quais: a precarização dos espaços públicos 
destinados ao lazer, urbanização da cidade e com isso a intensificação do fenômeno da 
violência urbana. Isso pode contribuir para a mudança de hábito da população, onde as 
pessoas optam por frequentarem espaços fechados em detrimento de espaços públicos 
abertos. Dessa forma, faz-se necessária compreender como se dá a apropriação desses 
espaços pelo cidadão e ainda de que forma políticas públicas interferem nesse 
processo. O presente trabalho pretende apontar as reflexões obtidas na experiência de 
observação realizada durante o Estágio Básico I, do curso de Bacharelado em 
Psicologia da Universidade Federal do Piaui. A prática de observação realizada durante 
este estágio inseriu os acadêmicos de psicologia nos mais diversos ambientes sociais, 
com o fim de provocar-lhes a capacidade de análise crítica das dinâmicas e das relações 
presentes nos mesmos. A observação se deu na Praça Santo Antônio na cidade de 
Parnaíba-PI. Foram realizadas cinco visitas semanais, cada uma com a duração de três 
horas, intercaladas com supervisões. O método empregado foi observação participante 
e a coleta de dados deu-se através de conversas informais, com 8 frequentadores da 
praça, abordando a relação destes com o referido local. Também foi feita uma pesquisa 
sobre os dados históricos da Praça Santo Antônio, visto que a mesma é tombada como 
patrimônio da humanidade. A partir da análise dos dados, inferimos que a significação 
da praça mudou com o passar do tempo. As falas trouxeram a falta de segurança pública 
como principal fator para a pouca utilização do espaço e apontam a violência como um 
fenômeno atual, relembrando com nostalgia o sentimento de segurança que havia no 
local há trinta anos. Observou-se que a Praça Santo Antônio tem estreita relação com 
a fundação da cidade, porém não foi possível encontrar dados históricos em nenhum 
dos órgãos públicos aos quais visitamos, evidenciando um descaso com a preservação 
da história da cidade, no que se refere ao registro e arquivamento desta. Portanto, o 
efeito da globalização, o avanço tecnológico, a expansão da cidade e o advento de 
novos espaços de lazer, como por exemplo, os shoppings centers, a praça deixou de 
ser o principal ponto de encontro para as pessoas na cidade. Nesse sentido a 
valorização desta, como espaço de cultura e lazer exige investimentos do poder público 
para tornar este ambiente uma alternativa atraente. Nesse sentido, as medidas básicas 
adotadas pela atual gestão municipal com relação ao cuidado e manutenção desta 
praça têm seguido nesta direção, o que pode ser comprovado pela limpeza diária, 
implantação de parquinho infantil, renovação da pintura e preservação dos 
monumentos, além da implantação de uma rede Wi-Fi gratuita, mas o espaço ainda é 
utilizado de maneira limitada.  
 
Palavras-chave: Praça Pública, Espaço de Lazer, Políticas Públicas. 
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POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL: DESAFIOS DA EQUIPE SOCIAL COM A 
INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Ana Lúcia Ribeiro da Rosa (PUC – Paraná) 

Resumo 

O objetivo desse artigo é discutir sobre as relações interdisciplinares entre os 
profissionais inseridos na equipe social da COHAPAR – Companhia de Habitação do 
Paraná, responsável pela execução da Política Pública Habitacional do Estado do 
Paraná. Refletir sobre os desafios é o principal propósito, esses desafios que mostram 
as reais condições do exercício prático desses profissionais tanto em meio institucional 
como para com a sociedade, na figura de representante do poder público. A pesquisa 
alicerçou-se em levantamentos bibliográficos como também foi fortemente embasada 
nas entrevistas realizadas diretamente aos profissionais selecionados, encontrando em 
meio a tantas falas, pensamentos coesos com a literatura, demonstrando que a 
realidade perpassa teorias e comprovam hipóteses e situações esperadas. Salientando 
que as análises ocorreram à luz do referencial teórico interdisciplinar do autor Edgar 
Morin, motivando a reflexão sobre os desafios encontrados por esses profissionais 
levando em consideração a legislação, o meio institucional e a população beneficiada. 
No momento em que se discute a interdisciplinaridade e interliga com a Política Pública 
Habitacional, percebe-se logo de imediato que esse assunto pouco tem sido foco de 
estudo ou discussão, pode-se ver a temática muito mais desenvolvida nas políticas 
públicas de educação e saúde, mas na área habitacional é pouco difundido. A Política 
Nacional de Habitação através de suas normativas, leis e estatuto carregam essa 
prerrogativa de implantação de equipes multidisciplinares, ação de extrema importância, 
onde prioriza o envolvimento de profissionais de diversas formações, tornando cada vez 
mais rica, trazendo benefícios aos usuários dessa política. Com a proposta da Política 
Habitacional firmando nesse conceito, existe a necessidade de fortalecimento dentro 
das instituições, tanto de formação acadêmica como de formação profissional, sejam 
faculdades e/ou universidades comprometidas na formação de ensino superior com 
inserção da interdisciplinaridade, como também as empresas responsáveis por equipes 
interdisciplinares que fomentem essas ações e propiciem atitudes cada vez mais 
interativas, debatedoras, reflexivas. O artigo também aborda o convívio desses 
profissionais com a comunidade, compreendendo na perspectiva interdisciplinar quais 
são os reflexos que essa atitude acrescenta junto a Política Pública Habitacional. Ao 
finalizar a pesquisa foi possível contribuir através de uma crítica construtiva o real papel 
das Políticas Públicas na área habitacional, pensando na sua concepção e no pouco 
compartilhamento das propostas na implantação com as categorias profissionais, 
através de seus conselhos profissionais, deixando transparecido a verticalização das 
propostas inseridas através das leis, normativas e do próprio Estatuto da Cidade.  

Palavras-chave: equipe social; interdisciplinaridade; política pública habitacional. 
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MESAS REDONDAS 

  

1.  VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES: UMA LEITURA FOUCAULTIANA 

Anna Karina Gonçalves Xavier (UFPE), Cássia Maria Rosato (UFPE), Maria 
Conceição Costa (UNICAP), Silvana Maria de Santana (UNICAP) 

 

Resumo  
Esta mesa redonda se propõe a discutir a violência contra as mulheres, em diferentes 
contextos, a partir de uma leitura foucaultiana. Neste sentido, serão apresentados 4 
trabalhos de pesquisa em andamento, em nível de mestrado e doutorado. Dois trabalhos 
enfatizam a violência contra as mulheres, desde uma perspectiva estatal. O primeiro 
deles intitulado “Mulheres encarceradas: relações de poder e violência institucional” 
aborda a situação de mulheres dentro do sistema prisional e as desigualdades, em 
comparação ao universo masculino do encarceramento. Pretende-se discutir também a 
existência (ou não) de políticas de ressocialização para mulheres presas. O segundo 
trabalho, que também foca a violência do Estado, se chama “O acolhimento compulsório 
de bebês de mães usuárias de substâncias psicoativas: violência estatal 
contemporânea”. Retrata um tipo de violência que tem acometido, em diferentes locais 
do Brasil, mulheres grávidas que vão dar à luz e que relatam o uso de substâncias 
psicoativas e/ou estão em situação de rua. Autoridades estatais têm recomendado que, 
logo após o nascimento nas maternidades e hospitais, os bebês destas mulheres sejam 
levados para acolhimento institucional, impedindo que estas mães fiquem com seus 
filhos/as. O terceiro trabalho, que tem o nome de “Violência contra as mulheres em 
contextos de desenvolvimento econômico”, trata da violência vivida por jovens mulheres 
numa comunidade popular da microrregião de Suape/PE, região que recebeu obras do 
PAC (Programa de aceleração do crescimento) do Governo Federal. Trata-se de um 
local que recebeu milhares de trabalhadores temporários de várias regiões do país, em 
que mulheres jovens e adultas serem “seduzidas” pelos homens recém-chegados e logo 
abandonadas na gravidez. Neste sentido, a pesquisa investiga a invisibilidade dos 
direitos sexuais e reprodutivos destas mulheres. Finalmente, no quarto trabalho 
intitulado “Do poder das bruxas ao poder político: trajetórias das mulheres no exercício 
do poder”, é feita uma discussão em torno do lugar ocupado pelas mulheres no espaço 
político. Trata-se de uma análise que utiliza a noção de poder em Foucault para pensar 
a invisibilidade das mulheres no exercício da política no Brasil. Ainda que não se trate 
de uma violência em seu sentido estrito, é possível compreender tal fenômeno enquanto 
violência simbólica, na medida em que a dominação masculina dificulta e impede que 
as mulheres ocupem lugares de poder político de modo significativo. Para concluir, 
pretende-se que esta mesa possibilite reflexões sobre a violência contra as mulheres, 
utilizando, sobretudo, conceitos de Foucault para problematizar situações do cotidiano 
brasileiro que frequentemente caem na naturalização. 
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1.1  VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES EM CONTEXTOS DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Anna Karina Gonçalves Xavier (UFPE) 
 
 
Resumo 
Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento que busca debater 
a sexualidade entre mulheres jovens em uma comunidade popular da microrregião de 
Suape/PE, região que recebeu obras do PAC (Programa de aceleração do crescimento) 
do Governo Federal. Tal microrregião ficou marcada por apresentar problemas 
estruturais devido ao recebimento de milhares de trabalhadores temporários de várias 
regiões do país, principalmente dos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
A região ganhou visibilidade devido a vários fenômenos terem ocorridos na 
microrregião, e dentre vários cito as sucessivas ocorrências de violência contra a 
mulher, logo após investidas malsucedidas e muitas vezes agressivas e abusivas das 
estratégias de sedução por parte dos trabalhadores recém-chegados a região, onde a 
simples não correspondência por parte da mulher, era motivo de xingamentos, 
constrangimentos e agressão física. Desenvolvimento: Neste trabalho, será 
apresentado algumas questões fruto de reflexões advindas da pesquisa de campo, no 
qual as mulheres jovens e adultas jovens invisibilizadas no tocante a sexualidade 
quando se trata do recebimento das grandes obras de crescimento e aceleração do 
país, tornam-se como afirma Foucault (1979) como um indivíduo que sofre o efeito do 
poder e, ao mesmo tempo que é seu efeito e lugar de transmissão desse poder, ou seja 
também encontra-se resistências. Método: A pesquisa em andamento está sendo 
realizada através da observação participante, prática inaugurada pelas investigações 
antropológicas e etnográficas (THIOLLENT, 1999), tendo como método o diário de 
campo e entrevistas em profundidade. O aumento de tal fenômeno ocorrido levou muitas 
mulheres a mudar seus modos de transitar pela cidade, reduzindo inclusive seus 
espaços de lazer e socialização. O que ocorreu na microrregião de Suape/PE, é a 
materialização do que Esther Boserup (1970) salientou em seu estudo, no qual as 
mulheres são invisibilizadas nas agendas ou projetos de desenvolvimento, ou como 
afirma Caroline Moser (1995), são passivas desses projetos merecendo medidas 
secundárias devido ao fato de fazerem parte dos grupos vulneráveis. Objetivos: A 
relevância deste trabalho, centra-se no fato da necessidade de discutir sobre a 
implementação de ações que visibilizem os direitos sexuais das mulheres relacionando 
a chegada e permanência de obras de crescimento e aceleração do país. Tais ações 
devem principalmente ser protagonizadas pelo gestor local e sociedade civil, uma vez 
que na literatura não se encontra impedimentos por parte dos governos federais e 
estaduais (QUADROS, 2014). Conclusões: Por se tratar de pesquisa em andamento 
ainda não há análises conclusivas dos relatos de campo, o que há, são reflexões acerca 
das incursões no campo de pesquisa, que revelam cenários de violência contra a 
mulher, invisibilidade dos direitos sexuais das mulheres e adultas jovens e ausência de 
iniciativas da gestão local que visem a interferir na diminuição da violência. A ausência 
de ações estratégicas resultou na negação ao direito à cidadania das mulheres, 
negando ser sujeito de direitos humanos, uma vez que as próprias “escolhem” ficar 
prisioneiras em seus próprios lares como medida preventiva de si mesma, pelo fato de 
ser apenas mulheres. 
 
Palavras-chaves: Crescimento Econômico. Direitos Sexuais. Mulheres. Violência 
Contra a Mulher. 
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1.2  O ACOLHIMENTO COMPULSÓRIO DE BEBÊS DE MÃES USUÁRIAS DE 
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: VIOLÊNCIA ESTATAL CONTEMPORÂNEA 

Cássia Maria Rosato (UFPE) 

 

Resumo 

Nos últimos anos, no Brasil, um tipo específico de violência tem acometido mulheres 
grávidas que vão dar à luz e que fazem uso de substâncias psicoativas. Autoridades 
estatais têm recomendado que, logo após o nascimento nas maternidades e hospitais, 
os bebês destas mulheres sejam levados para acolhimento institucional, impedindo que 
estas mães fiquem com seus filhos/as. Isto tem ocorrido nos Estados do Espírito Santo, 
Minas Gerais e São Paulo. Na capital capixaba, uma notificação da Promotoria da 
Infância e Juventude foi encaminhada aos hospitais da cidade, em 2010, com este teor. 
Evidencia-se o caráter violador de direitos, pois solicita que os responsáveis pelas 
instituições de saúde não entreguem os bebês às mães que apresentem indícios de 
dependência química. Também pede que estes casos sejam reportados ao Ministério 
Público e Conselho Tutelar, com o objetivo de controle destas gestantes e seus 
respectivos bebês. Já na capital mineira, o Ministério Público de Belo Horizonte emitiu 
recomendações similares, em 2014, solicitando que profissionais de saúde 
informassem, à Vara da Infância e Juventude, casos de gestantes usuárias de drogas. 
De acordo com a Secretaria Adjunta de Assistência Social da Prefeitura de Belo 
Horizonte, houve um aumento de 20% na taxa de acolhimento de bebês. Por fim, na 
cidade de Bauru, em São Paulo, tal prática foi instituída pela Vara da Infância e 
Juventude por meio de portaria. No único estabelecimento público de saúde do 
município que realiza partos, nascem, em média de 300 a 400 bebês por mês. Antes da 
portaria, um bebê era encaminhado por mês para acolhimento institucional. Hoje, após 
a orientação da Vara da Infância e Juventude, 2 bebês são abrigados por semana, 
significando um aumento médio de 8 vezes, de acordo com o juiz responsável. O 
acolhimento compulsório de bebês, filhos de mães usuárias de drogas, vem ganhando 
força desde sua implantação. Ministérios Públicos Estaduais e Varas de Infância e 
Juventude têm sido os principais protagonistas, utilizando o ECA como instrumento legal 
que estaria garantindo a proteção desses bebês, frente à suas mães “incapazes” e 
indignas do exercício da maternidade. À essas mulheres não cabem escolha, senão 
“aceitar” resignadamente a retirada de seus filhos. Para problematizar este tipo de 
acontecimento, serão utilizados conceitos de Foucault, especialmente as noções de 
poder e biopolítica. Entende-se que o Estado promove a gestão da vida destas 
mulheres, na grande maioria das vezes, pobres e vulneráveis, de modo violento, 
autoritário e violador de direitos básicos. Pretende-se compreender como novas formas 
de violência estatal são engendradas, muitas vezes, mascarando tais práticas como 
supostamente protetoras e garantidoras de direitos. Método: Esta investigação integra 
uma pesquisa de doutorado, em curso e, nesta primeira etapa, foi feita uma análise de 
documentos públicos sobre o acolhimento compulsório de bebês (jornais, revistas e 
documentos das instituições envolvidas, tais como: portarias, notas e recomendações). 
Conclusões: Por ser um estudo em andamento, ainda não há resultados conclusivos, 
mas sim problematizações a respeito deste tipo de violência contra as mulheres, numa 
perspectiva foucaultiana de gestão e controle de vidas vulneráveis.  
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1.3  DO PODER DAS BRUXAS AO PODER POLÍTICO: TRAJETÓRIA DAS 
MULHERES NO EXERCÍCIO DE PODER 

Maria Conceição Costa (UNICAP) 

 

Resumo 
Os últimos anos trouxeram as formulações dos movimentos de feministas e de teóricas 
(HOOKS, CRENSHAW, CARNEIRO, FRASER, ROLAND, WERNECK, GONZALEZ, 
ÁVILA) que reivindicam mais participação política das mulheres nos espaços de poder 
e nas políticas públicas. O presente estudo pretende historicizar a participação das 
mulheres nos espaços de poder tomando, como exemplo, o caso emblemático de Joana 
D’Arc, com o intuito de situar o silenciamento a que esse poder político foi submetido. 
Observar que essa situação foi carregada de uma violência física e simbólica, dado que 
fora tomada como louca, bruxa e queimada pela inquisição, subjugando-se sua 
importância na luta pelo poder político na França, frente à Inglaterra (QUEIROZ, 2002). 
O que isso pode significar como impedimento não só para ela, mas as outras mulheres 
ainda hoje? O nível de violência física e simbólica presentes, no Brasil, traz um paralelo 
da idade média no caso do impedimento nos dias de hoje. Podemos sugerir uma nova 
caça às bruxas, aqui travestida de uma única bruxa? Desenvolvimento: Para entender 
a lógica do poder político que ainda é dificultado às mulheres, podemos nos apoiar no 
pensamento crítico de Michel Foucault (1995) para aprofundar a questão do que legitima 
o poder? Exatamente, por tal questionamento, sugere-se pensar o poder não como um 
fim em sim mesmo, senão como algo menos importante que o sujeito, objeto de 
interesse e reflexão do autor. As conclusões de que as relações de poder são, 
sobretudo, atravessadas pela especificidade institucional onde se dão essas relações, 
aparece no campo social como cerne desse estudo. Foucault atentará para o cuidado 
com a realidade em que se está contextualizando tais discussões quando afirma ser 
necessário a tomada de consciência histórica da situação presente vivenciada. O 
exercício do poder, tanto na idade média quanto hoje ainda, configura-se um campo da 
invisibilidade para as mulheres? Há que questionar. Objetivo: o presente estudo, em 
fase inicial, objetiva analisar o processo histórico de silenciamento e impedimento das 
mulheres aos estarem nos espaços de poder. Método: O processo de análise será a 
pesquisa qualitativa, por meio de pesquisa documental (SÁ-SILVA et al, 2009) das 
legislações brasileiras e formulações das políticas públicas para as mulheres, buscando 
a compreensão do fenômeno da participação das mulheres nos espaços de poder 
público. Resultados: inicialmente, as formulações sobre o tema da participação das 
mulheres nos espaços de poder trazem a situação da baixa participação, invisibilização 
e falta de condições em capacidade de igualdades aos homens. Chama a atenção a 
participação de cerca 10% de mulheres no congresso nacional, numa representação 
não significativa quando comparada à população no país, em torno de 52% (IBGE, 
2010) de mulheres, sendo o cerne do estudo, as relações institucionais das políticas 
públicas. As relações de poder são, sobretudo, atravessadas pela especificidade 
institucional onde se dão essas relações. Os espaços institucionais de participação 
política são o lócus do exercício do poder, e, tanto na idade média quanto hoje ainda se 
configuram um campo da invisibilidade para as mulheres.    

Palavras-chaves: Feminismo. Invisibilidade. Mulher. Poder. Violência Simbólica. 
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1.4  MULHERES ENCARCERADAS: RELAÇÕES DE PODER E VIOLÊNCIA 
INSTITUCIONAL 

Silvana Maria de Santana (UNICAP) 

 

Resumo 
As condições em que se encontram as mulheres encarceradas no Brasil têm sido 
negligenciadas e pouco estudadas, haja vista a escassez de pesquisas e produções 
científicas sobre o tema. Quando se trata de pessoas encarceradas, logo a mídia e o 
Estado fazem alusão às instituições masculinas, talvez pela invisibilidade do gênero 
feminino e a supremacia do gênero masculino, não apenas nas relações sociais de uma 
forma geral, mas, sobretudo, nas questões de violência e criminalidade, o que se reflete, 
também, na invisibilidade de Políticas Públicas de Ressocialização para as mulheres. O 
cotidiano de violência institucional, marcado pelas relações de poder e as notórias 
violações dos direitos fundamentais do ser humano previstos na Carta Magna do Brasil, 
compõem o cenário prisional e apontam para as funções e o lugar das instituições 
prisionais nas sociedades desde a sua invenção: lugar de castigo e controle que causam 
impactos e impressões nas subjetividades das pessoas encarceradas. Este estudo 
discute sobre essa situação a partir do fenômeno do encarceramento massivo de 
mulheres no Brasil. Desenvolvimento: Conforme o Mapa do Encarceramento (BRASIL, 
2015), em relação à distribuição a população prisional no país por gênero, constata-se 
a predominância de homens compondo o perfil dos encarcerados no período de 2005 a 
2012. Contudo, cresce também o número de mulheres na população prisional brasileira, 
tendo em vista que o número de mulheres presas superou o crescimento do número 
prisional de homens presos. A população prisional masculina cresceu 70% em sete 
anos e a população feminina cresceu 146% no mesmo período. Pretende-se discutir as 
funções das prisões para as mulheres, à luz do pensamento de Michel Foucault, no que 
se refere às relações de poder, à construção de subjetividades e os discursos do saber-
poder nesse contexto. Método: Esta investigação foi de cunho cartográfico e utilizou 
rodas de conversas com profissionais psicólogos/as que atuam no Sistema Prisional, 
assim como entrevistas individuais com alguns destes/as participantes. Conclusões: Foi 
possível constatar que, de acordo com as narrativas produzidas pelos/as profissionais, 
as Políticas Públicas de Ressocialização são ineficazes no que diz respeito à reinserção 
dessa população carcerária. Aliado a isto, também ficou evidenciado que a 
vulnerabilidade das mulheres egressas do Sistema Prisional é fator determinante na 
reincidência criminal. 

Palavras-chave: Gênero. Mulheres Encarceradas. Poder. Políticas Públicas de 
Ressocialização. 
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2. A REDESCRIÇÃO COMO INSTRUMENTO DE LUTA POLÍTICA: 
SEXUALIDADES, PRAZERES E CORPOS 

Acyr Maya (UNIABEU), Edimilson Duarte de Lima (UNIABEU) e Sérgio da Costa 
Oliveira (UNICARIOCA) 

 

Resumo 
Há décadas registra-se, nas ciências humanas em geral, uma preocupação sobre os 
discursos em torno da “sexualidade” e dos corpos, procurando-se articular estes tópicos 
a dimensões éticas e políticas, discutidas numa chave multi/interdisciplinar. Entre os 
instrumentos mais promissores destas reflexões, compromissadas desde o início com 
a aplicabilidade e empreendidas por comunidades nacionais de pesquisa, está aquele 
da “redescrição”. “Redescrever” é um verbo utilizado na perspectiva intelectual 
neopragmática de Richard Rorty, o qual, brevemente caracterizado, implica empregar 
antigos termos em contextos linguísticos radicalmente novos, fazendo-os funcionar de 
modo diverso e provocando, gradualmente, não só uma mudança de nossos hábitos 
linguísticos, mas também de nossos meios de perceber, pensar e agir. Trata-se, 
portanto, de instrumento político que, situando-se para além da simples crítica ou da 
mera denúncia, traz consigo, como sua motivação principal, a sugestão de formas mais 
libertárias de vida. É com base em tal perspectiva teórica que se formula o seguinte 
problema: “Em que sentido novas redescrições da sexualidade, dos afetos e dos 
prazeres, já disponíveis na ficção literária, nos campos de produção de conhecimento e 
no cotidiano da práxis de intervenção, podem ajudar a contornar o vocabulário sobre o 
qual se sustenta o preconceito? ” Para tanto, os participantes da mesa proposta 
debruçam-se, por meio da pesquisa bibliográfica, na literatura de ficcionistas brasileiros 
contemporâneos, ou, por meio de estudos de caso, no cotidiano do atendimento à 
população LGBT num centro de cidadania carioca e na experiência de um fórum sobre 
sexualidade contemporânea realizado numa instituição privada de ensino superior da 
Baixada Fluminense. Aí, nestes distintos domínios, reflete-se sobre os impasses de 
certas descrições essencialistas dos corpos e dos prazeres consagradas pela tradição 
e explora-se o campo de possibilidades abertas por vocabulários alternativos, no que 
respeita às dimensões privadas e públicas da vida. As conclusões dos trabalhos 
ratificam tanto o caráter circunstancial do vocabulário utilizado na descrição vigente das 
relações afetivas e eróticas (como, a propósito, Michel Foucault apontou, a respeito, por 
exemplo, das chamadas “identidades sexuais”, por cuja utilidade sempre nutriu grandes 
reservas) quanto o relevo de se apostar em novas narrativas que contribuam para as 
práticas de intervenção junto às minorias LGBT, o autoconceito e a defesa da cidadania. 

Palavras-chave: Linguagem. Redescrição. Sexualidade. Política. 

 

2.1  A POLÍTICA DA FICÇÃO: REDESCRIÇÕES DOS PRAZERES EM 
“MORANGOS MOFADOS” DE CAIO FERNANDO ABREU 

Sérgio da Costa Oliveira (UNICARIOCA) 

 

Resumo 
Segundo o intelectual neopragmático Richard Rorty, a linguagem não é pensada de 
modo interessante quando se a compara a um espelho que refletiria “o que é o mundo” 
ou “o que somos nós”. Longe de nos apresentar a linguagem como uma espécie de 
“meio” no qual se procuraria revelar as “verdadeiras essências”, Rorty tenta persuadir 
seu leitor da utilidade de encará-la como uma coleção de instrumentos com que fazemos 
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diferentes coisas, à semelhança do que propunha o segundo Wittgenstein. Dentro deste 
referencial teórico abertamente antimetafísico, construir conhecimento sobre o mundo 
ou sobre nós nada mais tem a ver com buscar “definições essenciais” destes ou com 
cultivar o ideal de uma Verdade final no horizonte de nossas narrativas. Este antigo 
impulso de objetividade cede a um outro: o da assumida criação de descrições que 
funcionem para motivos sempre humanamente eleitos. Rorty propõe então o abandono 
da ideia de que a linguagem possa entrar em contato com qualquer tipo de realidade 
significativa auto-sustentável, um mundo independente de quaisquer descrições. É 
partindo desta fundamentação teórica (e de seu evidente vínculo com uma prática 
emancipatória no campo da linguagem) que se procura, no presente trabalho, analisar 
as formas com que são tratadas as relações afetivas e eróticas em um texto literário 
considerado um marco na literatura brasileira e ainda bastante útil para os fins de 
ampliação da liberdade individual e do valor da solidariedade. É neste sentido preciso 
que se formula o problema do presente trabalho como sendo: “Como a ficção literária 
de Caio Fernando Abreu, em geral, e em ‘Morangos Mofados’ (1982), especificamente, 
nos permite empregar novas descrições dos afetos e dos prazeres mais libertárias? ” 
Não só o autor se negava a se apresentar, de modo redutor, como “autor gay”, mas 
também punha em questão, em seus contos e romances, a própria ideia de uma 
“identidade sexual” essencial subjacente à busca dos prazeres. É neste sentido que a 
pesquisa bibliográfica dos contos que compõem a referida obra nos permite aproximar 
o escritor brasileiro de uma das sugestões mais relevantes do neopragmatismo rortiano, 
qual seja, a da possibilidade de se abandonar o vocabulário vigente das identidades, 
com todos os impasses que o mesmo traz consigo. Conclui-se aqui que é na direção de 
jogos de linguagem menos “essencialistas” e mais criativos que ambos os autores 
apontariam seus trabalhos.    

Palavras-chave: Neopragmatismo. Redescrições. Política. Ficção. Literatura. 

 

2.2  CENTRO DE CIDADANIA LGBT: REDESCRIÇÕES DE SABERES E 
PRÁTICAS 

Acyr Maya (UNIABEU) 

 

Resumo 
Para o psicanalista Jurandir Freire Costa uma das justificativas da contribuição do 
neopragmatismo para a psicanálise, diz respeito ao fato de alguns discursos 
psicanalíticos - enredados em uma realidade linguística hegemônica, forjada e 
naturalizada pela ideologia médica - representarem a identidade “homossexual” como 
algo preexistente, resultando na produção de uma subjetividade tipificada 
negativamente, em detrimento do caráter contingente do sujeito. Assim, tanto a 
psicanálise como a teoria pragmática revelam, de maneiras distintas, o caráter 
contingente do sujeito e da sexualidade, não existindo, portanto, uma representação 
verdadeira ou pré-existente de ambos. Segundo o autor, Freud rompeu com o modelo 
biológico e psíquico instituído pela medicina psiquiátrica no século XIX, ao propor o 
desejo como novo referente para o sexo e a sexualidade. Esse novo referente 
possibilitou descrever inventivamente a homossexualidade como uma outra realidade 
linguística. Os Centros de Cidadania LGBT são consonantes como essa nova 
redescrição da homossexualidade e das expressões da sexualidade. Pois o indivíduo 
homossexual deixou de ser o “invertido” em relação à heteronormatividade e o foco 
passou a ser a homofobia e todas as formas de discriminação e de violência. A 
despatologização da homossexualidade legitimada pelo Conselho Federal de Psicologia 
e o posicionamento na mesma direção em relação às pessoas trans, mostram que as 
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práticas psicológicas vêm se ampliando no decorrer dos anos, em consonância com o 
fortalecimento do compromisso social da profissão na garantia dos direitos humanos e 
sociais nos espaços públicos. O objetivo deste trabalho é discutir a redescrição da 
Psicologia enquanto ciência e prática em um Centro de Cidadania LGBT, vinculado a 
política de assistência social da Cidade do Rio de Janeiro. Como incluir o sujeito 
contingente dentro de um contexto que privilegia a política de afirmação identitária? 
Nesta discussão, insere-se a importância da escuta e do acompanhamento da demanda 
subjetiva apresentada pelos usuários. Concordamos com os psicólogos e psicanalistas 
pesquisados que atuam na assistência social que escutar (e acompanhar) as demandas 
subjetivas integra a passagem do usuário em sujeito-cidadão e constitui um direito como 
outro qualquer, o que não exclui o trabalho interdisciplinar, tampouco a dimensão dos 
direitos humanos. Para incluir o cidadão sem excluir o sujeito, a dimensão clínica e a 
dos direitos políticos não pode uma excluir à outra. Ambas permitem aos usuários uma 
apropriação da sua inscrição social, pois ao se posicionarem como sujeitos-autores das 
suas histórias, podem vir a transformar suas realidades, para além da ideia de uma 
suposta natureza humana. 

Palavras-chave: Sexualidade. Cidadania. Assistência social. Sujeito 

 

2.3  REDESCRIÇÕES E PRÁTICAS ACADÊMICAS: RELATOS DO I FÓRUM 
SOBRE SEXUALIDADES, CORPOS E GÊNEROS COMO ESTRATÉGIA POLÍTICA 

EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA 

Edimilson Duarte de Lima (UNIABEU) 

 

Resumo 
Sexualidade é um tema muito antigo na história da civilização, mas recebe um 
significado particular quando é construído no interior do capitalismo. Tal significado é 
formulado e marcado pelos princípios da individualidade, da universalidade burguesa e 
de controle social, conforme Michel Foucault denuncia em História da sexualidade: a 
vontade de saber (1988). Segundo o autor, a sociedade capitalista não obrigou o sexo 
a calar-se ou esconder-se. Ao contrário, o sexo passou a se manifestar em suas 
diversas formas de expressão, desde a sexualidade no padrão heterossexual e familiar 
como também da figura do desviante sexual como o homossexual e o “pervertido”. Para 
Foucault, a negação da hipótese repressiva não significa a afirmação de que o 
capitalismo teria inaugurado um período de libertação sexual, mas uma vontade de 
saber sobre a sexualidade como uma peça fundamental de uma estratégia de controle 
do indivíduo e da sociedade em geral. É nesta obra específica de Foucault que ele revela 
uma outra perspectiva de compreender a relação entre sexualidade e sociedade, 
enquanto o grande projeto de uma nova genealogia dos poderes da sociedade 
contemporânea. A relevância do tema ainda se faz presente, tendo em vista as diversas 
manifestações de preconceito e estereótipos relacionadas as questões sobre 
sexualidade e gênero. A multiplicidade e o aprofundamento dos estudos acadêmicos 
que discutem esses temas, aliados ao ativismo dos movimentos sociais, favorecem a 
ampliação de formas de concepção e mobilização sobre essas questões. Nesse sentido, 
o objetivo geral do presente estudo é analisar, à luz dos aportes teóricos da psicologia 
e áreas afins, os discursos que entrelaçam as práticas de preconceitos e estereótipos 
sobre sexualidade e gênero no cotidiano do cenário universitário. O estudo objetiva, 
ainda, promover uma discussão sobre os modos de enfrentamento e resistência, 
envolvendo projetos éticos-políticos que podem levar a processos de transformação 
social. Além dos pressupostos teóricos de Foucault sobre a história da sexualidade, o 
estudo tem por base conceitual a noção de redescrição desenvolvida por Richard Rorty. 
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Na concepção do autor, a redescrição funciona como um instrumento político pelo qual 
se abandonam velhos hábitos linguísticos por novos, mais inclusivos, e mais 
enriquecedores. Para atingir os objetivos propostos, o estudo terá como objeto de 
análise o “I Fórum Sexualidades, Corpos e Gêneros: Prazeres em Trânsito”. Trata-se 
de uma atividade acadêmica que foi oferecida num curso de psicologia de uma 
Instituição de Ensino Superior privada. O evento foi promovido pela coordenação do 
curso e alguns professores, após situações de preconceitos e discriminação sexual, 
tendo alunos do curso como vítimas. O fórum ocorreu em um único dia com a 
programação de mesas redondas, cine debate e, finalizando, com uma mesa sobre 
identidades de transgêneros. Para tanto, o conceito de redescrição foi tomado como 
base teórica para o desenvolvimento do evento. Conclui-se pela relevância desta 
estratégia no enfrentamento do preconceito, à medida que este parece se alicerçar em 
descrições rígidas da noção de sexualidade. 

Palavras-chave: Redescrições. Sexualidade. Políticas. Formação. 
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3. LUTA POR DIREITOS E FORMAS DE RESISTÊNCIA DE MULHERES DO 
CAMPO: INDÍGENAS, MILITANTES DO MST E QUILOMBOLAS 

Saulo Luders Fernandes (UFA), Allyne Dayse Macedo de Moura (UNI-RN), 
Antonimária Freitas (UnP) e Jáder Ferreira Leite (UFRN) 

 

Resumo 
A presente mesa redonda tem como proposta visibilizar e discutir a luta das mulheres 
do campo em três contextos diversificados: Mulheres Indígenas; Mulheres do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra; e Mulheres Quilombolas. A proposta deste 
trabalho é articular as diversas formas de produção de sentido das mulheres através de 
sua ação política abrangendo temas sobre identidade, luta por reconhecimento e 
garantia de direitos. Há poucos estudos que buscam dialogar com a diversidade de 
modos de resistência e atuação política das mulheres do campo, bem como, são 
incipientes as pesquisas que se debruçam sobre as relações de gênero na realidade do 
campo. Assim, a presente mesa vai se dividir em três trabalhos, o primeiro teve por 
objetivo apresentar de forma sistemática a experiência das mulheres indígenas Tapuias 
da Lagoa do Tapará – Macaiba/RN discutindo o protagonismo político destas mulheres 
e suas contribuições para a garantia de direitos. O estudo mostrou as dificuldades 
enfrentadas e a negligencia de direitos historicamente vivida pelas mulheres Tapuias da 
Lagoa do Tapará como a perda de seu território, negligência de políticas públicas e a 
negação da identidade da mulher indígena no presente. O segundo trabalho caracteriza-
se como uma pesquisa qualitativa que por meio de entrevistas semiestruturadas com 
seis mulheres militantes buscou investigar a produção de sentidos sobre a militância 
política de mulheres vinculadas ao MST no Rio Grande do Norte. O sentido atribuído 
pelas mulheres a militância vem acompanhando de um discurso de luta, positivação da 
vida, da conquista de um novo lugar enquanto mulher. Foi atribuído a militância não 
apenas a luta pela terra, mas o enfrentamento à garantia de direitos. O terceiro trabalho 
objetivou compreender a atuação da identidade quilombola no cotidiano de mulheres 
negras de um quilombo do agreste de Alagoas. Caracterizou-se por uma pesquisa 
qualitativa descritiva exploratória realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas 
com três mulheres: uma jovem; uma adulta e uma idosa. Nas narrativas das 
participantes a vida no quilombo apresenta-se como uma realidade ambígua, como 
lugar que possibilita o vínculo ao território e a produção enquanto mulher negra, e ao 
mesmo tempo é o lugar das experiências de opressões raciais e de gênero 
naturalizadas no cotidiano. A identidade quilombola apresenta-se como dispositivo que 
produz a afirmação da negritude, a luta pela visibilidade da mulher negra e na luta por 
garantias de direitos, ainda negados as comunidades. Compreender a diversidade de 
lutas e resistências das mulheres no mundo do campo é buscar junto com outras(os) a 
transformação desta sociedade, na afirmação dos pontos vivos destas variadas 
mulheres, como experiências produzidas entre iguais que almejam a garantia de direitos 
e o rompimento com as assimetrias: raciais, étnicas, de gênero, de classe, entre outras, 
como elementos organizantes das formas de dominação de nossa sociedade. 

Palavras-Chaves: Mulheres do campo. Gênero. Garantia de Direitos. Luta política.   
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3.1  EMERGÊNCIA ÉTNICA E LUTA DAS MULHERES INDÍGENAS NO RIO 
GRANDE DO NORTE: A EXPERIÊNCIA DAS TAPUIAS DA LAGOA DO TAPARÁ - 

MACAÍBA/RN 

Allyne Dayse Macedo de Moura (UNI-RN) 

 

Resumo 
Por muito tempo acreditou-se não existir mais índios no estado do Rio Grande do Norte, 
hoje muitos pesquisadores se debruçam sobre a temática e reforçam a importância da 
revisão da historiografia oficial e a necessidade de dar voz aos sujeitos alijados da 
história potiguar. Esses grupos recentemente têm se reorganizado em busca de sua 
história e memória, reivindicando com legitimidade uma das identidades possíveis. 
Assim, começam a forjar a luta pelo reconhecimento de sua tradição indígena e pela 
efetivação de seus direitos específicos. Assim, a presente pesquisa visa ampliar o 
debate sobre a emergência étnica no Rio Grande do Norte, sistematizando a experiência 
das Tapuias da Lagoa do Tapará – Macaiba/RN, abordando o protagonismo das 
mulheres na luta indígena e buscando construir caminhos possíveis que possam 
contribuir para garantia de direitos. O presente trabalho é parte integrante da experiência 
junto ao programa de extensão Motyrum Indígena, vinculado à UFRN. O trabalho 
metodológico se desenvolveu através de pesquisa de campo, utilizando-se do método 
etnográfico, para sistematizar o processo de emergência étnica na comunidade Lagoa 
do Tapará. Os resultados apontam como a questão indígena no estado ainda é alvo de 
preconceitos e estereótipos por parte de uma parcela da população que não 
compreende essa realidade. Outro problema são os representantes de instituições e 
órgãos públicos que não conseguem garantir a paridade para uma população cada vez 
mais presente e atuante na região. Além disso, com a morosidade no processo de 
demarcação da terra indígena, a comunidade vem enfrentando perda significativa de 
seu território para os grandes fazendeiros da região; a privação do uso de áreas 
historicamente utilizadas para sua subsistência; a destruição da mata nativa para 
construção de loteamentos e para desenvolvimento do agronegócio; e a chegada de 
pessoas estranhas à comunidade em virtude da construção de loteamentos na região. 
Essas questões afetam diretamente a vida das mulheres indígenas, que vem se 
organizando através de uma associação comunitária e junto ao movimento indígena 
nacional, para buscar políticas que garantam a efetivação de seus direitos.  Podemos 
concluir que o discurso que permeia o senso comum sobre o “ser índio” - a tipificação 
museológica da identidade indígena, o índio quinhentista ou seiscentista pensado como 
“puro”, “autêntico”, “verdadeiro” - associado à compreensão da cultura como estática, 
parada no tempo, nega o indígena no presente, com uma cultura dinâmica e com uma 
identidade construída nas relações de alteridade, fazendo com que a comunidade 
precise empenhar forças na reafirmação da identidade de seu povo e na busca por uma 
política de reconhecimento étnico para garantia de direitos. Além disso, os processos 
históricos conduziram os indígenas de Tapará a grandes dificuldades econômicas, 
sobretudo em virtude da perda de seu território tradicional, dos trabalhos precarizados 
e mal pagos a qual são submetidos e pela falta de políticas públicas que atendam as 
suas necessidades. Todos esses problemas se intensificam ainda mais quando 
observamos a vida das mulheres indígenas. Torna-se, pois, urgentes e necessárias 
políticas de reconhecimento e de redistribuição que promovam a efetivação dos direitos 
dos povos indígenas da Lagoa do Tapará, e o direito humano das mulheres.   

Palavras-chave: Mulheres indígenas. Garantia de Direitos. Identidade. 
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3.2  PRODUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE A MILITÂNCIA POLÍTICA DE 
MULHERES VINCULADAS AO MST NO RIO GRANDE DO NORTE 

Antonimária Freitas (UnP) e Jáder Ferreira Leite (UFRN) 

 

Resumo 
Estudos apontam que o tema das relações de gênero no interior do MST (Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) vem incorporando, no conjunto dos seus 
discursos e práticas cotidianas, algumas discussões de orientação feminista. Diante 
disso, o presente estudo objetivou investigar a produção de sentidos sobre a militância 
política de mulheres vinculadas ao MST no Rio Grande do Norte. Os objetivos 
específicos buscaram identificar as permanências e rupturas em relação ao papel 
feminino no âmbito familiar das mulheres militantes e investigar o posicionamento 
discursivo das militantes em torno do trabalho. O estudo configura-se como uma 
pesquisa qualitativa, onde nesta participaram seis mulheres militantes vinculadas ao 
MST no RN. Estas ocupam as funções de coordenação ou liderança no movimento. 
Utilizamos como instrumento de acesso ao fenômeno a entrevista semiestruturada, 
orientadas inicialmente por questões disparadoras que incluíam, dentre outras, as 
dimensões: militância política, família e trabalho. Os discursos foram analisados a partir 
de uma categorização inicial, tomando por base os eixos norteadores: militância, família 
e trabalho, e se fundamentaram na perspectiva teórica dos estudos sobre a produção 
de sentidos, práticas discursivas, psicologia social e os estudos de gênero. Os sentidos 
da militância apontam para: contribuição, esperança, reconhecimento, transformação, 
conscientização e luta. Os resultados evidenciam que há sempre em jogo um discurso 
de positivação da vida, das conquistas de uma formação, de um novo lugar enquanto 
mulher. Estes vêm justificados pelo investimento coletivo de luta, não só pelo acesso à 
terra, mas por conquistas de direitos sociais. Por fim, o MST se interpõe com um 
agenciamento discursivo que contribui para produzir nessas mulheres não apenas vias 
ao exercício da participação política: produziu vias de exercer-se com sujeitos coletivos 
e de direto.  

Palavras-chave: Produção de sentidos. Gênero. Militância Política. MST.  

 

3.3  IDENTIDADE POLÍTICA: ATUAÇÃO DA IDENTIDADE QUILOMBOLA NO 
COTIDIANO DE MULHERES QUILOMBOLAS DO AGRESTE DE ALAGOAS. 

Saulo Luders Fernandes (UFA) 

 

Resumo 
De acordo com os estudos a construção da identidade política quilombola tem como 
base a necessidade de ressignificação do conceito de quilombo para o momento 
histórico do presente, com uma releitura que atualiza as disputas políticas nas 
comunidades quilombolas como lugar de resistência marcado por trajetórias históricas 
específicas de luta contra a opressão. A identidade política quilombola, após o Art. 68 
da constituição de 1988, é ampliada e passa a ser ressignificada como categoria política 
de luta e garantia de direitos as comunidades negras rurais. O reconhecimento presente 
no Art. 68 desencadeia a recriação dos territórios negros rurais, que apesar de já 
existentes, são agora interpelados pela categoria quilombo, que os modificam na forma 
de pensar sua própria existência e suas relações. Diante destas discussões o presente 
trabalho objetiva analisar o modo diverso de atuação da identidade quilombola no 
cotidiano de mulheres de um quilombo do agreste de Alagoas. O estudo caracteriza-se 
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por uma pesquisa qualitativa descritiva exploratória em uma comunidade quilombola do 
agreste de Alagoas. As participantes da pesquisa foram 03 mulheres: 01 jovem, 01 
adulta e 01 idosa. O instrumento utilizado para a produção das informações foi 
entrevistas semiestruradas que tinham como questões disparadoras elementos sobre: 
modo de vida e as vivências do cotidiano enquanto mulheres negras e os sentidos 
produzidos pelas entrevistadas sobre a identidade quilombola. A análise das entrevistas 
permitiu a construção de duas categorias temáticas de análise: a) as vivências de 
opressão: interseccionalidade entre gênero, raça e etnia; b) diversidade de 
compreensões e produções de sentido sobre a identidade quilombola. Na narrativa das 
entrevistadas o quilombo é descrito como lugar ambíguo, aquele possível à produção 
de seu modo de vida enquanto mulher negra, mas que apresenta em seu cotidiano 
relações de opressão que se perfazem, ao menos, por meio da interseccionalidade entre 
os marcadores étnico-raciais e de gênero. Marcadores estes que determinam suas 
experiências enquanto mulheres negras no acesso aos direitos, negligência do respeito 
de sua autonomia e na naturalização dos papéis de gênero presentes no cotidiano da 
comunidade. O sentido atribuído a identidade quilombola variou de acordo com o 
pertencimento geracional, sendo que para jovem e para adulta ser quilombola foi 
atribuído o sentido de afirmação de sua negritude e da luta pela garantia dos direitos as 
mulheres negras, já a idosa apresentou distanciamento a identificação enquanto 
quilombola, atribuindo a esta identidade as dificuldades vividas enquanto mulher negra 
do campo. Porém, mesmo com tal distanciamento, percebe a importância de ser 
quilombola na afirmação da identidade negra das jovens da comunidade. O estudo 
permitiu identificar as variadas vivências de opressão experienciadas pelas 
entrevistadas em suas diversidades geracionais e de posições sociais ocupadas na 
comunidade, bem como, mostrou que o fortalecimento da identidade quilombola atua 
em um campo político de luta pela garantia de direitos e pela afirmação do modo de vida 
das mulheres negras.  As identidades políticas são atravessadas por uma diversidade 
de marcadores sociais que interseccionam variadas experiências opressão sobre a vida 
de sujeitos, grupos e coletivos.  

Palavras-chave: Mulheres Quilombolas. Identidade Política. Gênero. Raça-
etnia. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS 

 
DIVERSIDADE SEXUAL E HOMOFOBIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Suerda Lins (UFRN), Glauber Silva (UFRN), Francisca Patrícia B. de Carvalho 
(UFRN), Carlos Jordão de A. Silva (UFRN), Lannuzya Veríssimo e Oliveira (UFRN), 

João Evangelista Costa (UFRN), Romeika Carla F. de Sena (UFRN), Gustavo Á. 
Dias (SMS/Natal) e Francisco Arnoldo N. de Miranda (UFRN) 

 
Resumo 
Os processos discriminatórios contra LGBT decorrem em diversas formas de agravo 
a saúde: sofrimento psíquico, etilismo, tabagismo e abuso de outras drogas. O 
preconceito dos profissionais de saúde sobre a prática sexual e social de LGBT 
acarreta na desqualificação da atenção a esta população. O estudo se justifica pela 
necessidade da abertura de espaço para discussão sobre o conhecimento de 
enfermeiros acerca da diversidade sexual e da homofobia, colaborando para um 
diagnóstico da realidade local, identificando as fragilidades e proporcionar a 
oportunidade de se (re)pensar a prática profissional. Questiona-se qual o 
conhecimento de enfermeiros da Estratégia Saúde da Família (ESF) no tocante a 
diversidade sexual e a homofobia. A diversidade sexual, como prática social, não pode 
ser desvinculada da saúde por ser produto da normatividade e gerar preconceito, 
descriminação e iniquidades. Dessa forma, apesar de alguns direitos essenciais para 
o pleno gozo da saúde sexual, o reconhecimento desses direitos está longe de ser 
universal, mas, no que diz respeito a saúde de LGBT, tem-se feito um percurso que se 
direciona para o alcance desses apontamentos. Os sujeitos que fazem parte desse 
grupo são estigmatizados, desconhecidos parcialmente de forma jurídica, vítimas do 
preconceito e da discriminação, tornando o tratamento diferencial negativo devido sua 
característica ditas incompatíveis com o convívio heteronormativo, decorrendo em 
diversas formas de agravo a saúde. O preconceito dos profissionais de saúde sobre a 
prática sexual e social de LGBT acarreta na desqualificação da atenção a esta 
população. Objetiva-se analisar o conhecimento de enfermeiros da Estratégia Saúde 
da Família no tocante à diversidade sexual e à homofobia. Investigação exploratória, 
qualitativa, com 12 enfermeiros de um município do Seridó do Estado do Rio Grande 
do Norte (RN), Brasil. A coleta dos dados ocorreu entre novembro de 2011 e janeiro 
de 2012. Utilizou-se a entrevista semiestruturada, gravada em dispositivo MP4. Os 
áudios foram transcritos e revisados no Microsoft Office Word. Para análise, a Técnica 
de Análise de Discurso de Eni Orlandi foi utilizada, fazendo-se analogia dos resultados 
com metáforas. Este estudo teve aprovado o projeto pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, Parecer 035/2011 e C.A.A.E. nº 0031.0.428.000-11. Os enfermeiros relatam 
a diversidade sexual como sistema de orientação sexual e sexo biológico. Há uma 
legitimação da forma que a sociedade demonstra o desejo: o sexo e o prazer sexual. 
Descaracterizam-se as manifestações da identidade de gênero. Sobre homofobia, 
atribuíram significados coerentes com a literatura. No entanto, atenta-se para a 
expressão da “homofobia implícita” ou “simbólica”. Devido uma crescente ideia de que 
não é permitido ter preconceito, os sujeitos com pressupostos preconceituosos criam 
mecanismos de trocas, onde disfarçam seus preconceitos, expressando simpatia e 
admiração por homossexuais, mesmo afirmando diferenças entre os valores sociais e 
seus direitos. Faz-se urgente a promoção da saúde através do reconhecimento das 
determinantes sociais, pois, a vivência e a aproximação com a multiplicidade sexual 
existente na área de adstrição de enfermeiros e demais profissionais da atenção 
básica pode ser apresentada como forma de enfrentamento às questões relativas à 
diversidade sexual. 
 
Palavras-chave: Sexualidade, Preconceito, Homofobia, Enfermagem. 
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OUTROS OLHARES: DIMENSÕES DA REPRESENTAÇÃO SOBRE GAYS E 
LÉSBICAS NO COTIDIANO DE COMUNIDADES LITORÂNEAS 

Aline Maria Barbosa Domício Sousa (UNIFOR), Frederico Rafael Gomes de Sousa 
(UNIFOR), Jhuliany Xavier Garcez (UNIFOR), Vitória Rodrigues da Silva (UNIFOR), 

Lucas Barbosa Rabelo (UNIFOR) 
Resumo 
O resumo ora apresentado demonstra experiências da equipe durante a realização de 
pesquisa exploratória com objetivo de identificar discursos acerca de gays e lésbicas 
moradores (as) das comunidades localizadas no litoral leste do Ceará, Brasil, em 
parceria com a organização não-governamental Caiçara. Trata-se de um projeto 
cadastrado no Núcleo de Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de 
Fortaleza (UNIFOR), com alunos da graduação em psicologia, bolsistas, integrantes do 
Grupo Interlocuções de estudos multidisciplinares sobre corpo, gênero e sexualidades. 
Justifica-se a importância da pesquisa no sentido de intermediar a desconstrução de 
estereótipos inerentes à identidade de gênero em localidades cuja noção de patriarcado 
ainda é preponderante e intergeracional. A interface teórica traz ineditismo dentro da 
perspectiva de articulação das bases conceituais e metodológicas da psicologia 
comunitária latinoamericana com referenciais feministas desconstrucionistas 
interseccionais que delimita atividades de pesquisa que são problematizadoras no 
sentido de empreender a ação-reflexão crítica sobre o determinismo biológico que 
molda a constituição subjetiva destas populações, além de questionar a noção de poder 
presente nas relações de sexualidade e gênero. Atuamos a partir dos/as seguintes 
autores/as: Foucault (1988); Sarriera & Saforcada (2010); Orlandi (2003); Domício & 
Nogueira (2009); Louro (2000); Góis (2005). A delimitação conceitual do problema que 
foi pesquisado encontra-se da possibilidade de contextualizar em que medida as 
expressões socioculturais sobre gays e/ou lésbicas moradores/as das comunidades 
litorâneas influenciam as representações e simbolismos biopolíticos que caracterizam 
estas identidades. Utilizamos como método a investigação-ação-participativa que teve 
início com a escolha do lócus de atuação. Assim, realizamos contato com Organizações 
Não Governamentais, além de lideranças locais com intuito de mapear as expressões 
sócioculturais das comunidades. Neste ínterim, foram feitas visitas domiciliares aos 
moradores da região que nos indicaram pessoas gays e lésbicas que poderiam 
contribuir com o estudo de forma direta. Foram feitas 40 visitas aos moradores, sendo 
destas, oito com o público-alvo da pesquisa. Utilizamos a análise de discurso 
(ORLANDI, 2003) para compreender criticamente os dados coletados. Em seguida, 
construímos um mapa sócioafetivo apresentado em reunião comunitária para 
intermediar o diálogo com informantes (SARRIERA & SAFORCADA, 2010). Um roteiro 
semiestruturado (5 perguntas) foi utilizado para indagar sobre as representações 
biopolíticas da sexualidade gay/lésbica. Como resultados foram percebidas ações 
heteronormativas (LOURO, 2009) que geram sofrimento para os/as que não possuem 
o ideal de corpo-gênero-sexualidade exigido pela norma, além de certa invisibilidade na 
comunidade (ou desejo de ser invisível) dos gays/lésbicas. Notamos que os modos de 
vida e de subjetivação das pessoas que não se encaixam nos padrões heteronormativos 
(LOURO, 2009) são silenciosos e silenciados, sendo a estrutura social baseada em 
pedagogias da sexualidade e do gênero que ditam a vida naqueles espaços 
(FOUCAULT, 2011). O contato com casais gays/lésbicos proporcionou uma reflexão 
crítica sobre os preconceitos experienciados de modo interseccional (NOGUEIRA, 
2009). Por fim, compreendemos que ao habitarem teias opressoras, gays/lésbicas das 
comunidades litorâneas recriam mecanismos de resistências biopolíticas (FOUCAULT, 
2011) que fortaleceram a formação profissional e garantiram intercâmbios multisetoriais 
e interinstitucionais. 

Palavras-chave: gays; lésbicas; gênero; sexualidade; representações políticas. 
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“É DELA. É PRA ELA.”: UM ESTUDO DE REPERTÓRIOS SOBRE PATERNIDADE: 
O QUE OS HOMENS PAIS (NÃO) LEVAM NA “BOLSA DA MATERNIDADE”? 

Patricia Caetano (UFPE), Jorge Lyra (UFPE) e Rodrigo Lira (UFPE) 
 

Resumo 
Este é um estudo exploratório sobre repertórios de homens pais e a produção de 
sentidos sobre vivências da paternidade, a partir de um olhar feminista sobre as relações 
de gênero que perpassam as práticas discursivas. A presença dos homens pais nos 
momentos do nascimento de seu bebê é um elemento importante para pensar os 
sentidos sobre paternidade, na medida em que práticas do exercício da paternidade (ou 
do não-exercício), estão em constante processo de produção de sentidos sobre direitos 
reprodutivos dos homens e das mulheres. O presente trabalho é um subprojeto de 
pesquisa mais ampla intitulada Paternidade e cuidado nos serviços de saúde, que 
objetiva desenvolver estratégias para a inserção dos homens nos serviços de 
assistência pré-natal e obstétrica em USF’s e maternidades da cidade do Recife. O 
objetivo geral é identificar os sentidos construídos por homens pais sobre paternidade, 
expressos em relatos de experiência dos momentos que antecederam a chegada à 
maternidade e o parto. Foi realizado grupo focal com 12 homens pais, da cidade do 
Recife/PE, sob a facilitação de um mediador. As falas destacadas da transcrição do 
áudio produzido no grupo focal são de um dado momento da dinâmica, no qual os 
participantes falam sobre uma bolsa com objetos pessoais e de higiene que devem levar 
ao hospital, na ocasião da internação em hospital, pelo trabalho de parto. De maneira 
que a bolsa nos serviu como metáfora para analisar, os sentidos construídos, presentes 
nos repertórios (SPINK e MEDRADO, 1999) dos homens participantes. Sob uma 
perspectiva epistemológica feminista, utilizamos a teoria de gênero (RUBIN, 1986) como 
marco teórico-metodológico, bem como a ideia de práticas discursivas e produção de 
sentidos (SPINK, 2013. Em um primeiro momento, as falas aconteceram em três eixos 
de posicionamento: o de quem acredita de que esta é uma atribuição da mulher; o de 
quem responde que objetos devem ir na bolsa; e o de quem demonstra não ter refletido 
sobre isto antes. Alguns participantes expressaram apoio à ideia de não haver homens 
nas enfermarias, junto às mulheres, sob argumentos diversos, como risco de troca de 
crianças e de violência sexual contra as mulheres internadas, apesar de falarem que 
“não acham certo” o impedimento imposto pelos hospitais. Estas contradições foram 
pontuadas pelo mediador, que em vários momentos tensionou as falas de se “sentirem 
excluídos” e seus posicionamentos de “se excluírem”. A produção de sentidos, no que 
se refere ao lugar do homem neste processo, encontra embates entre o desejo de ser 
pai e crenças sobre o pai provedor e forte, suporte financeiro e equilíbrio emocional para 
a mulher. Para os homens que colaboraram com este estudo, cada objeto contido na 
bolsa pertence à mãe ou ao bebê, de modo que eles desconhecem, muitas vezes, o 
que exatamente há dentro dela, mas acreditam que, seja o que for, nada é seu. O que 
eles levam na “bolsa da maternidade”, quando levam, são coisas que não são suas. 
Assim como a gravidez, o parto, o lugar de acompanhante no hospital. Esta pesquisa 
problematiza e sugere a necessidade de produção multidisciplinar do conhecimento 
acerca da diversidade de paternidades, assim como o que há de prescritivo no campo 
do direito, da práxis e da cultura, em relação à paternidade. 

Palavras-chave: Gênero; paternidade; produção de sentidos. 
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SOLTEIRONAS E NOVAS SOLTEIRAS: PERMANÊNCIAS E ESTIGMATIZAÇÕES 
NA (CYBER) MÍDIA BRASILEIRA 

 
Thaís Ferreira de Araujo (UFSM), Adriane Roso (UFSM), Dienifer Canabarro Scolari 

(UFSM), Janine Gudolle de Souza (UFSM), Julia Rosalina Lopes de Sousa (UNIFRA), 
Nathalia Schramm Silva (UFSM) 

 
Resumo 
Em uma sociedade centrada na família como a brasileira, em que o casamento 
heterossexual tem status de padrão de normalidade, pessoas adultas que não se casam 
são tomadas, muitas vezes, como se estivessem em uma espécie de zona de transição 
matrimonial. Ainda que hoje o conceito de família já esteja na pauta das principais 
discussões de cunho social e político, o não casar-se encontra pouca ou nenhuma 
legitimidade na esfera social. Há, entretanto, diferenças importantes no que diz respeito 
às representações sociais da solteirice para homens e mulheres. Desde a Era Vitoriana, 
no final do século XVIII e início do XIX, mulheres solteiras inglesas eram estigmatizadas 
como fracassadas e inúteis. Asspinsters, como eram denominadas as “solteironas” na 
Inglaterra no século passado, representavam um peso na sociedade, por renunciarem 
ao que seria a função principal da mulher: casar-se com um homem e servi-lo. Por outro 
lado, na medida em que não correspondiam ao padrão esperado para elas na 
sociedade, também se constituíam em uma espécie de ameaça à ordem social 
vigente.  Muito já se lutou contra a opressão e o subjulgamento de mulheres, advindos 
de relações injustas de gênero. As lutas feministas por igualdade de direitos colocaram 
em foco questões relativas a autonomia e a liberdade de escolha de seu 
destino.  Entretanto, o estereótipo da “solteirona” parece não ter sido superado, e 
mulheres continuam a ser estigmatizadas quando não possuem um par heterossexual. 
Questiona-se se a permanência de estigmas relacionados a mulheres solteiras 
reforçam, de forma ideológica, a manutenção de valores sexistas da sociedade 
patriarcal. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar de que maneira a solteirice 
vivida por mulheres está sendo retratada em uma websérie veiculada no Brasil, de forma 
a problematizar possíveis ligações entre os modos de representar as solteironas do 
passado e as “novas solteiras” da contemporaneidade. Utilizando-se dos pressupostos 
das Teorias de Gênero e da Teoria das Representações Sociais, foi realizada uma 
análise qualitativa da websérie “A Solteirona”, exibida na Internet pelo canal Youtube, 
que retrata situações vividas por uma mulher solteira de classe média no estado do 
Pará.  A análise preliminar da websérie sugere que muitos dos estereótipos que recaíam 
sobre as mulheres solteiras no passado, as ditas “solteironas”, ainda estão presentes 
nas representações midiáticas sobre a mulher solteira na contemporaneidade. Espera-
se com este trabalho, contribuir com as reflexões sobre ideologias ligadas ao gênero 
que colocam mulheres em situação de dominação e injustiça social.  

Palavras-chave: mulheres, solteironas, representações sociais, cybermídia. 
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O DESVELAR DAS CLASSES INVISÍVEIS: UMA REVISÃO AOS CONCEITOS DE 
RALÉ E SUBCIDADANIA. 

 
Yan Ferreira de Alencar (UNILEÃO), Deise Leal Pires (UNILEÃO), Rebecca de 

Queiroz Maia Brasil (UNILEÃO), Thays Silva da Cruz (UNILEÃO), Yngryd Yasmim 
Rodrigues de Souza (UNILEÃO), Alex Figueiredo da Nóbrega (UNILEÃO) 

 
 

Resumo 
Estudar sobre a desigualdade social na produção da subcidadania faz-se relevante para 
compreender as nuances que perpassam a manutenção da construção sócio histórica, 
ainda evidenciada na contemporaneidade, nesse mesmo sentido a escassez de 
trabalhos sobre o tema demonstra uma necessidade conceitual. Assim, levar em 
consideração esses aspectos é fundamental para uma visão mais ampliada sobre o 
termo “ralé”, e os diversos mecanismos que sustentam essa metáfora realizada por 
Souza (2005). A terminologia “ralé” é utilizada simbolicamente para expressar indivíduos 
que se encontram privados das condições básicas, que se referem ao capital econômico 
e cultural. O termo ralé se desenvolve através da abolição da escravatura, na qual os 
negros foram libertos sem nenhum aparato social para a inclusão. Devido a isto teriam 
formado uma ralé estrutural da sociedade brasileira (SOUZA, 2009 apud SANTOS; 
MOTA; SILVA, 2013). As construções do conceito de subcidadania formulam-se numa 
base reconhecida por Foucault (2008 apud GONTIJO; ARCELO, 2009) como 
utilitarismo, para ele, este é entendido como uma tecnologia de governo. Compreendê-
lo é fundamental, pois quem encontra-se na subcidadania, a ralé, é percebido como os 
que não possuem função reconhecida. A formulação é bem simples, se tudo que 
permeia a relação social e o estado de direito, procura ser útil, assim, a ralé possui 
utilidade. No construto desse saber pode perpassar por algumas confusões. Foucault 
(2008 apud GONTIJO; ARCELO, 2009) define governo como regulador do mercado, ou 
seja, o governo e o ato de governar caminham pelo pensamento neoliberal de livre 
iniciativa e produção de capital. Assim, em que sentido a ralé, que não produz capital e 
muito menos consegue se associar ao sentido da livre iniciativa, se faz como útil e se 
sustenta na sociedade, essa é uma questão. Revisar o atual conceito de subcidadania 
e os principais aspectos envolvidos nesse processo, a partir da compreensão da relação 
deste com os mecanismos de poder, tais como a educação, mídia e trabalho, assim 
como a desigualdade social circunda ainda hoje na legitimação da produção da mesma. 
O trabalho trata-se de uma a revisão sistemática, visando responder ao questionamento: 
quais aspectos caracterizam e mantêm a subcidadania no Brasil? Utilizou-se a palavra-
chave subcidadania e foram incluídos artigos em português, publicados nos últimos 13 
anos, disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde-Psicologia (Bvs-psi). Ao todo foram 
contemplados quatro artigos. É preciso reconstruir as noções de utilidades visando os 
conceitos ideológicos, os discursos de verdade instaurados nas relações sociais 
acabam por facilitar esse entendimento. Existe algo que diz a verdade sobre o sujeito e 
dessa forma, o aliena em uma definição de seu papel e lugar social. Assim os discursos 
que sustentam o neoliberalismo e a livre iniciativa faz da ralé sua maior base. Na medida 
que justifica os indivíduos permanentemente estagnados na ralé, é na mesma medida 
que consegue assegurar que seus conceitos de base não sejam destituídos com o 
raciocínio mais humanizado. 
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ONDE ESTÃO AS BELAS, RECATADAS E DO LAR? AS REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS DAS GESTANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
Ilana Santos Alves (UFC), Francisca Denise Silva do Nascimento (UFC), Luiz Gomes 

da Silva Neto (UFC) 
 

Resumo 
A mulher desde o cristianismo até chegar na era industrial, foi tida como feita para 
reproduzir e a partir dessa construção o corpo feminino se torna alvo (ainda mais forte) 
das represálias da sociedade. A partir do século XX a mulher pôde ocupar papéis que 
antes não lhe eram de direito, podendo ampliar seu papel na sociedade como também 
crescendo às discussões acerca da sua sexualidade. Um grande salto para que tudo 
isso ocorresse foram às discussões feministas e o crescimento desse movimento. Não 
é de interesse nesse projeto julgar o papel de qualquer mulher que seja, mas sim 
mostrar que o modo como se vê o papel da mulher é socialmente construído e intervém 
diretamente na maneira como esta pode se perceber frente ao seu papel como gestante 
atendida pelo Sistema Único de Saúde. O SUS enquanto um dispositivo também 
constituído dentro dessa cultura, busca a construção de meios para assistir a essa 
mulher durante seu período de gestação criando projetos de assistência específica para 
elas. Havendo uma total preocupação com a saúde da mulher nesse dispositivo público, 
é importante observar como essas mulheres se percebem diante dele, levando em 
consideração o seu papel como ser ativo e que também contribui para a construção 
desse dispositivo. Pensando também nessa mulher enquanto ser pertencente de seu 
corpo e das intervenções que nele podem vir a ocorrer durante o pré-natal e parto. 
Contudo, é importante pontuar o parto além de sua configuração biológica, uma 
realidade construída onde a gestante é a personagem social que modifica 
representações sociais a partir de suas relações sociais. A teoria da representação 
social ajudará a compreender se há a naturalização dos modos de fazer, pensar e sentir 
no que se refere aos procedimentos de tratamento dessas mulheres, entretanto 
percebendo isso do próprio ponto de vista delas. Essa pesquisa pretende compreender 
quais as representações sociais dos procedimentos do pré-natal e do parto das 
mulheres-gestantes atendidas pelo SUS. Os objetivos específicos são conhecer as 
histórias de vida das gestantes, identificar as representações sociais sobre o pré-parto 
e parto dessas gestantes, perceber como se estabelece as relações entre essas 
gestantes e os profissionais de saúde e identificar quais são os direitos e deveres que 
aparecem na prática dessas gestantes. A metodologia utilizada será qualitativa, onde 
inicialmente se dará com uma observação-participante nos grupos de gestantes e num 
segundo momento haverá a feitura de uma entrevista semiestruturada para a 
concretização e percepção das gestantes frente aos procedimentos. O campo de 
pesquisa se dará no CSF Alto do Cristo situado na cidade de Sobral - CE. A pesquisa 
se encontra na fase de produção textual e os resultados parciais da pesquisa 
bibliográfica foram feitos nos semestres de 2015.2 e 2016.1, mostrando o caráter 
simplista da complexidade da vida social nos números onde as Políticas de Saúde são 
criadas, desconsiderando os sentidos que os fatos e os procedimentos têm para os 
sujeitos que os vivem. 
 
Palavras-chave: Mulheres, Gestantes, SUS, Representações Sociais. 
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SENTIDOS PRODUZIDOS POR PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM 
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Resumo 
Essa pesquisa dialoga com questões elaboradas a partir da participação no projeto mais 
amplo “Avaliação da atenção a mulheres em situação de violência na rede de atenção 
básica em saúde no município do Recife”, executado pelo Núcleo de Pesquisas em 
Gênero e Masculinidades –GEMA - UFPE. O projeto buscou refletir acerca do 
reconhecimento da violência contra a mulher pelo setor saúde, tendo como foco os 
serviços da Atenção Básica. Nesse nível de atenção, os profissionais de saúde estão 
em uma posição estratégica para identificar as pessoas em situação de violência 
intrafamiliar e, com frequência, são os primeiros a serem informados sobre episódios de 
violência, o que exige destes profissionais a promoção do cuidado integral e uma escuta 
sensível, voltadas a estas questões (BRASIL, 2001). A unidade básica de saúde 
mostrou-se um campo potente a ser investigado e carente de contribuições que venham 
a potencializar os modos de atuação destinados à mulher em situação de violência. Este 
estudo teve por objetivo identificar os sentidos produzidos pelos profissionais da atenção 
básica em saúde sobre atendimento a mulheres em situação de violência. Como 
metodologia, adotamos um enfoque construcionista, a partir da perspectiva das Práticas 
Discursivas e Produção de Sentidos. Foi realizado um estudo de base qualitativa 
composto por cinco entrevistas semiestruturadas com profissionais de uma Equipe de 
Estratégia de Saúde da Família do município de Recife-PE, sendo eles: médico, 
dentista, agente comunitária de saúde (ACS), enfermeiro (a) e recepcionista. Suas falas 
foram analisadas tendo como foco a produção de sentidos.  (SPINK, MEDRADO, 1999). 
Como recurso metodológico de análise foi utilizado o Mapa dialógico (SPINK, et. al., 
2014), a partir do qual emergiram três eixos temáticos: 1) Concepção de Violência contra 
a mulher – como os profissionais da unidade básica de saúde compreendem o 
fenômeno; 2) “Quem poderá ajudar? ”-Violência contra a mulher é uma demanda a ser 
atendida pelos serviços de saúde; 3) tornando as barreiras visíveis – Identificando as 
dificuldades no atendimento a mulheres em situação de violência. No eixo 1 os 
profissionais mostraram uma tendência a considerar a Violência contra a mulher de 
forma ampla. Considerando que a VCM não se restringe a agressão física. No eixo 2, 
alguns profissionais consideram a unidade de saúde como fundamental ao cuidado e 
outros não compreendem como lugar adequado para lidar com essa demanda.  No eixo 
3, as (os) profissionais explicitaram os aspectos que compreendem como as principais 
dificuldades no atendimento em situações de violência contra a mulher. O medo esteve 
presente como elemento central na maioria das falas. Outros aspectos pontuados como 
relevantes foram: a deficiência em capacitação sobre o tema, o espaço físico precário 
da unidade e o tempo restrito de atuação. A partir dessas análises, pontuamos a 
necessidade de mais discussões e estudos voltados aos atendimentos às mulheres em 
situação de violência no contexto da atenção básica, sobretudo, comprometidos com a 
participação da comunidade em suas construções.  
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PRODUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE O PARTO: EXPECTATIVAS E EXPERIÊNCIAS 
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Resumo 
O projeto de pesquisa Produção de sentidos sobre o parto: expectativas e experiências 
de homens atendidos pelo serviço de atenção básica em saúde teve como objetivo geral 
analisar como os homens pensam o momento do parto durante a fase do pré-natal, suas 
expectativas para esse momento, como reconhecem a importância de sua presença no 
parto e as possibilidades que o serviço de saúde oferece para que esse direito seja 
garantido. Como abordagem teórico-metodológica adotamos um enfoque 
construcionista, a partir da perspectiva das práticas discursivas e produção de sentidos. 
Para fins de análise, nos detivemos em dois vetores: 1) observação do cotidiano; e 2) 
diálogos com os homens. A realização de observações no cotidiano das Unidades de 
Saúde da Família (USF) foi pensada como uma primeira estratégia de aproximação com 
o campo de pesquisa na perspectiva de produzir informações acerca das possibilidades 
e limites institucionais de uma incorporação efetiva dos homens nos processos de 
cuidado. Foi realizado um mapeamento das oito USFs localizadas na microrregião 4.3 
do Distrito Sanitário IV do município de Recife. Uma das questões mais relevantes para 
nossa pesquisa era estarmos atentos/as à presença de homens nas USFs, sendo eles 
usuários ou profissionais de saúde. Percebemos que os homens não são o público que 
mais frequenta as Unidades. As mulheres são a maioria não só entre as usuárias como 
também entre os/as funcionários/as. Percebemos que em algumas localidades os 
homens estavam muito presentes nos arredores das Unidades, em bares, praças, ruas 
etc. Algumas profissionais comentaram que já tentaram fazer campanhas para atrair os 
homens, mas que não foram bem-sucedidas. Já outras atividades como aquelas 
direcionadas para discutir a gravidez foram pensadas para envolver apenas as 
mulheres. No segundo momento, foi realizado um grupo focal com homens pais 
usuários de uma das USFs. As falas foram analisadas tendo como foco a produção de 
sentidos através da construção de mapas dialógicos, através deles foram gerados três 
eixos temáticos para análise, entre eles: 1) sentidos de ser pai - no qual observamos 
que a participação do pai como sujeito ativo da gestação foi problematizada pelo grupo; 
2) experiências - os pais que participaram trouxeram vivências diversas com relação ao 
acompanhamento ou não do pré-natal, parto e pós-parto dos seus filhos; 3) direito de 
ser acompanhante - nele podemos observar o sentido de que a garantia do pai 
acompanhar o nascimento do seu filho não está atrelada a uma diminuição do 
protagonismo da mulher e da criança nesse momento ou prejuízo a garantia do direito 
da mulher. Diante disso, consideramos fundamental a ampliação da discussão e o 
incentivo a produções acadêmicas sobre o exercício da paternidade e as implicações 
sociais e políticas do tema. 

Palavras-chave: paternidade; atenção básica; direitos; gênero 
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Resumo 
Neste trabalho levaremos em consideração as reflexões de Ashys Nandy sobre a 
descolonização da infância. Neste o autor aponta para a intergeracionalidade entre 
adultos e crianças como um importante território de resistência ou dominação de 
determinados modelos políticos. Do lado da dominação perversa, o autor nos aponta 
que essas relações são atualmente um território em que as gerações mais velhas 
utilizam-se do suporte tecno-científico-cultural para “moldar” as novas gerações com 
intuito de manter determinada ordem social e status quo. Perpetua-se uma lógica da 
exclusão e do progresso. Nosso trabalho parte de uma pesquisa bibliográfica tendo 
objetivo utilizar a teoria psicanalítica de Donald Woods Winnicott para pensar esse 
território da intergeracionalidade em sua capacidade de resistência e produção da 
democracia. Caminhamos nessa trilha mapeando os pilares dessa dominação proposta 
por Ashys e as rotas de fuga e resistência que estão presentes neste território de eixo 
subjetivo. Para Winnicott, a produção da ética e da democracia não é algo a ser 
inculcado nos sujeitos como desejou a campanha racionalista. Mas sua manutenção 
depende do fortalecimento de alguns elementos presentes no jogo afetivo entre adultos 
e crianças, como: concernimento, mutualidade, dentre outros. Com sua teoria do 
desenvolvimento emocional primitivo, Winnicott acaba por equilibrar o foco dado à 
repressão e ao édipo contrapondo-os ao que pode ser entendido como seu substrato: o 
narcisismo primário presente na relação mãe-bebê. Nesta mudança de paradigmas, a 
ênfase que antes se dirigia sobre a repressão e o conflito do ego com a realidade e a 
moral cede espaço para o entendimento do holding, handing e da criatividade. Segundo 
Nahman Armony, saímos então de uma concepção dicotômica em que o sujeito é visto 
a partir de sua natureza anti-civilizatória, para uma visão em que sujeito é visto como 
um potencial guardião da civilização. Neste contexto, observamos as relações 
intergeracionais progredirem de uma verticalização para uma horizontalidade. Uma 
passagem do que seria uma lógica excludente para uma lógica da igualdade. O escopo 
teórico de Winnicott privilegia a potencialidade da infância, do feminino e uma série de 
elementos reprimidos pela ciência moderna. Por fim, alcançamos novos entendimentos 
sobre a análise e o usufruto da ética e da democracia. Entendemos que a democracia 
não é um objetivo a ser alcançado exclusivamente pela racionalidade, mas um 
acontecimento cotidiano constantemente repetido em cada relação afetiva de uma mãe 
com um bebê. Dinâmica que se estende para toda relação entre um adulto e uma 
criança, atuando literalmente em uma política do cotidiano. Assim, é necessário fazer 
ver os constituintes deste território subjetivo para fortalecer e perpetuar a esperança de 
democracia. Essas conclusões apresentam-se como uma contribuição para sanar a 
dívida que a psicanálise- e o pensamento ocidental- têm com a infância e o feminino 
numa perpetuação de hierarquias injustas.  

Palavras-chave:  psicanálise, política, intergeracionalidade, democracia. 
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Resumo 
Cada vez mais, há a possibilidade de sujeitos se posicionarem politicamente, através 
da internet e outros meios. Discursos variados surgem normalmente na tentativa de 
positivar ou desqualificar algum posicionamento político ou movimento social. No caso 
das questões de gênero, ao tempo em que sujeitos feministas têm maior visibilidade, 
também os sujeitos contrários ao feminismo ganham voz. Alguns desses discursos 
associam o movimento feminista a esquerda, e com a crise do Partido dos 
Trabalhadores (PT) que se auto declara de esquerda e é defensor de pautas desse 
espectro político, além do conturbado cenário político nacional, a relação que porventura 
seja feita pode ser negativa para adesão ao movimento feminista. Para verificar se há, 
pela opinião pública, associação entre a esquerda e o feminismo, um grupo de 85 
pessoas de uma Instituição de Ensino Superior privada de Curitiba/PR, dentre as quais 
70 (82%) se identificam como mulheres, responderam a um questionário em que 
autodeclaravam posicionamento político e escreviam o que entendiam por feminismo, 
além de responderem questões que avaliavam se o sujeito sabia diferenciar pautas do 
feminismo de mitos sobre o movimento, e que verificavam o conhecimento e 
posicionamento sobre política. A pesquisa foi realizada através de questionários online 
disparados por e-mail. Quanto a associação do feminismo a esquerda política, 30 
(30,3%) sujeitos acreditavam que o feminismo é de esquerda, 31 (36,5%) não 
associavam o feminismo a esquerda e 24 (28,2%) não tinham opinião formada sobre o 
tema. Entre aqueles que consideram o feminismo como um movimento de esquerda, 
quatro também disseram que não consideravam o movimento importante, além de 
apresentarem respostas que não correspondem minimamente com aquilo que as 
feministas e coletivos identificados como feministas buscam. Dentre as 9 (10,6%) 
pessoas que não consideram o feminismo um movimento importante, 6 (66,7%) não 
concordam que o feminismo busque a liberdade sexual para as mulheres ou concordam 
que o feminismo busca privilégios para mulheres em relação aos homens, 
demonstrando desconhecimento desse grupo sobre o tema. Aliás, os discursos desses 
nove sujeitos, em questões abertas, trazem à tona discursos que priorizam a 
manutenção da posição subalterna do feminino como “mulheres tem se prestado a 
papeis humilhantes, buscando um espaço que não lhes compete” (sic). Além disso, 
entre os 50 (58,8%) sujeitos que se consideravam feministas, 8 (16%) concordam com 
afirmativas como o feminismo busca privilégio para mulheres, em relação aos homens. 
Curiosamente, todos aqueles que se consideravam feministas afirmaram, ao seu modo, 
que o feminismo busca igualdade ou equidade de direitos entre os sexos, o que 
demonstra uma ambivalência no discurso talvez por desconhecimento, talvez por uma 
dissociação entre a ideia, de feminismo como igualde e/ou equidade, e o afeto, de 
feminismo como inversão da relação de poder entre os sexos. Cabe, ainda, análise de 
possíveis correlações entre outras variáveis. O fato de o pesquisado poder buscar 
informações sobre as questões não foi ignorado, mas considerado como uma das 
variáveis que talvez tenha influenciado os resultados. Além disso, não houve diferenças 
significativas entre grupos de orientação sexual ou de gênero diferentes. 
 
Palavras-chave: Feminismo; Esquerda; Crise política; Ambivalência; Movimentos 
políticos. 
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Marcela Andressa Costa (UNI-RN), Antônio Lucas Rodrigues Barbalho de Azevedo 
(UNI-RN), Clécio Bernardino Junior (UNI-RN), Rocelly Dayane Teotônio da Cunha 

(UNI-RN) 
 
 
Resumo 
A presente pesquisa refere-se a uma análise da heteronormatividade nas escolas do 
município de Natal (RN), avaliando como esse fenômeno afeta o cotidiano de 
adolescentes do sexo masculino.  As imposições de condutas enquadradas no modelo 
normativo de masculinidade ainda são fortemente reproduzidas na sociedade atual e 
encontram campo fértil nas escolas. Ressalta-se que “as escolas não produzem 
masculinidades de uma forma direta e abertamente determinística, mas que a 
construção das identidades dos estudantes é um processo de negociação, rejeição, 
aceitação e ambivalência. ” (Haywood e Mac na Ghaill, 2000, p. 59). Masculinidade é 
um processo de construção social onde símbolos e signos são designados diretamente 
a pessoas do sexo masculino, necessariamente machos. Assim, podemos analisar que 
essa masculinidade se apresenta de diversas formas. De forma hegemônica existe um 
modelo de ideal masculino, por meio de uma identidade masculina dominante, 
construída socialmente a partir de valores e regras que são normatizadas pela 
sociedade, precisamente da classe dominante. Uma dessas normas se refere à 
orientação sexual: a heteronormatividade. Essa normatização impõe uma orientação 
heterossexual, no qual, se o indivíduo expressar orientação “oposta”, por exemplo, 
homoafetiva, será marginalizado. Essa homoafetividade se expressa na sociedade 
como uma masculinidade subordinada e negada. Essa subordinação tem uma 
historicidade fundamentada em raízes patriarcais da dominação do homem sob suas 
mulheres e filhos. Quando essas marcas patriarcais fundem-se com as relações sociais 
decorrentes do modo de produção capitalista essa subordinação estende-se aos 
homens homoafetivos, afinal, estes se aproximam da feminilidade e negam a 
masculinidade.  Segundo Miles (1991), tudo leva a crer que um dos maiores receios dos 
homens é não serem suficientemente homens, de acordo com os padrões socialmente 
definidos. A escola como uma das instituições sociais formadora das identidades dos 
indivíduos pode está mesmo que de forma indireta reproduzindo a naturalização dessa 
heteronormatividade, consentindo, cultivando e promovendo a homofobia. Não só 
repercutindo o que se produz em outros âmbitos, mas oferecendo uma contribuição 
decisiva para a sua reprodução (Junqueira, 2012). Nas dadas circunstâncias, 
objetivamos investigar como se dá a reprodução do modelo heteronormativo no 
cotidiano escolar, objetivando especificamente entender como proposta educacional 
curricular contribui para reprodução das desigualdades entre os sexos e gêneros, bem 
como, analisar como esse cotidiano é enfrentado por adolescentes do sexo masculino, 
heterossexuais e homoafetivos. Para alcance desses objetivos, realizamos análise 
documental e entrevistas semiestruturadas com adolescentes de duas escolas no 
município de Natal. Ressalta-se que a pesquisa encontra-se em fase de coleta de 
dados, para seguir para realização de análise de dados.  
 
Palavras-Chave: Heteronormatividade, Escola, Masculinidade, Homoafetividade.  
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Resumo 
A presente pesquisa refere-se a uma análise da proposta de intervenção do Grupo 
Reflexivo Reconstruir realizado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte com o 
Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) do município de 
São Gonçalo do Amarante (RN). O grupo reflexivo é uma proposta de intervenção com 
homens autores de violência doméstica contra as mulheres e pauta-se na Lei 
11.340/06(Lei Maria da Penha) e na compreensão das desigualdades sociais entre 
sexos e gêneros. Esses homens são selecionados pelo Ministério Público após análise 
de seus processos e encaminhados ao CREAS. No grupo, almeja-se refletir sobre as 
condições sociais que contribuem para os atos de violência doméstica contra a mulher 
e repensar o papel social do homem. A análise empreendida nesse estudo fundamenta-
se na Teoria da divisão sexual do trabalho das autoras Helena Hirata e Daniele Kergoat. 
A divisão sexual do trabalho pode ser entendida como a divisão do trabalho social que 
tem como base, necessariamente, as relações sociais entre os sexos. Nessa divisão, 
as atividades de produção e as funções de maior status social são sempre atribuídas 
aos homens, enquanto as funções de reprodução e de menor valor social são 
assumidas pelas mulheres. Essa relação de divisão sexual do trabalho é fundamental 
para a manutenção do que Hirata e Kergoat (2008) definem como relação social entre 
os sexos. A proposta do Grupo Reflexivo é de proporcionar um espaço de construção 
do pensamento crítico sobre as desigualdades entre os sexos e sobre o a violência 
doméstica como fenômeno social arraigado em estruturas sociais que necessitam ser 
superadas. De acordo com Saffioti (2004), esse processo é imprescindível para que haja 
uma mudança radical de uma relação violenta. Nessas circunstâncias, objetivamos 
investigar o impacto da proposta de intervenção do Grupo Reflexivo Reconstruir no 
CREAS de São Gonçalo do Amarante (RN), buscando, especificamente, analisar o perfil 
dos homens participantes do referido grupo, bem como, averiguar como se tem sido 
possível proporcionar o entendimento crítico dos participantes sobre a reprodução de 
papéis sociais e a conduta violenta diante das parceiras. A pesquisa tem como método 
a análise de prontuário de atendimento e o uso da técnica de grupo focal. Foram 
analisados dois grupos. Como resultados encontramos nos discursos dos próprios 
autores de violência doméstica contra a mulher, que o espaço proporcionado pelo Grupo 
Reflexivo Reconstruir possibilitou não só mais acesso a informações vistas por eles 
como fundamentais, como também a sensibilização destes autores e a transformação 
do modo de compreensão do fenômeno da violência doméstica,  destacada por 
Saffioti(2004) quando fala que a compreensão de que a vítima precisa de ajuda todos 
nós temos, mas não enxergamos esta necessidade no agressor, e acabamos não 
refletindo sobre a necessidade das duas partes encontrem subsídios suficientes para a 
promoção de uma verdadeira transformação da relação violenta.  
 
Palavras-chave: Violência Doméstica. Homens. Grupo Reflexivo. Ministério Público e 
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Resumo 
Esse trabalho surgiu no segundo semestre de 2012, através do acompanhamento das 
atividades do Centro de Referência Especializado em Assistência à População de Rua 
(CREAS POP) durante as práticas institucionais quanto as demandas de gênero, que 
emergiram a partir da população em situação de rua. As demandas de gênero ilustradas 
no âmbito micropolítico emergentes no CREAS POP são representações do contexto 
macropolítico. É essa correlação entre micro e macro que fundamenta a produção da 
subjetividade vigente, maquinicamente cultivada e reificada. Onde os sujeitos 
executores desse processo, nos diversos níveis, não percebem a dimensão da captura 
dessa lógica. Desta forma vemos a dimensão dos atravessamentos do micro no macro 
e as formulações que surgem delas. (Freire, 1987). As análises também tiveram como 
base o texto “globalização” de Bauman; o processo maquínico de reprodução das ideias 
vigentes, estudado conjuntamente nos textos “espaço e corporeidade” de Guatarri, 
assim como contribuições de Sawaia. Assim podemos perceber que por meio de seu 
discurso construído, a ideologia dominante é propagada tanto em nível disciplinar como 
político, em busca de manter uma ordem social que perpetue as desigualdades e o 
sexismo, garantindo uma reificação dos valores e modos de subjetivação dominante 
(Praun, 2011). OBJETIVO: observar o funcionamento da instituição no que cabe as 
demandas gênero.  MÉTODO: utilizou-se a pesquisa-ação-participante de forma a 
construir sua a intervenção segundo questões e implicações observadas. 
RESULTADOS: ao longo da pesquisa se pode constatar a presença de demandas de 
violências institucionais quanto a questões de gênero e sexualidade, presente nas 
atividades internas, questão apontada para a possibilidade de aprimoramento na 
formação da equipe profissional. CONCLUSÕES: podemos constatar que as 
observações de aprimoramentos não foram rapidamente acolhidas, contudo geraram 
movimentos de reflexão sobre as práticas institucionais em questão, podendo decorrer 
destes apontamentos mudanças significativas no processo. 
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Camila Ramos Cunha (UnP) 

 
Resumo 
Neste trabalho, apresentamos um relato de experiência de pesquisa-intervenção, 
visando cartografar processos de subjetivação em arte e gênero, presente nos 
banheiros de duas instituições de ensino superior do Rio Grande do Norte, com o 
objetivo de analisar tais processos encontrados em diferentes expressões: desenhos 
artísticos, rasuras, críticas escritas em paredes e portas, pensamentos alheios, frases, 
citações de autores, e tantas outras expressões, registrados em forma de fotografia, e 
reunidos no trabalho. A análise destas mensagens e a presença delas estão embasadas 
nas seguintes obras: "O corpo utópico, as Heterotopias" de autoria de Michel Foucault, 
Judith Butler e a Teoria Queer, "Cartografia do desejo" de Guattari & Rolnik, numa 
temática que dialoga com os conceitos de sujeito, subjetividade e modos de 
subjetivação na contemporaneidade, e arte relacional. Partimos da premissa de que a 
língua não é um sistema fechado voltado para o próprio sujeito, e sim uma reprodução 
de valores, crenças, regras, políticas, sociais, biológicas, materiais e toda uma bagagem 
cultural que vem atrelada à este processo de comunicação, além disto, o banheiro é 
envolto por uma semiótica atravessada por valores biológicos baseado nas diferenças 
genitais/sexo, os quais, por vezes são usados como argumentos para impedir a entrada 
de transgêneros; em meio a esta temática, surge uma "Heterotopia" no banheiro, 
justapondo uma regra em um lugar real, criando um lugar imaginário de comunicação 
nos limites físicos impostos arquitetonicamente (paredes e portas). É baseado nisto, que 
iremos analisar as mensagens que os usuários deixam uns aos outros, com o recorte 
em gênero, cartografando estes processos nos departamentos das universidades. 
Entretanto, em nosso processo de pesquisa, observamos uma particularidade na 
instituição de ensino superior privado, a qual não apresentava mais que 10 inscrições 
dos usuários no total nos limites físicos dos banheiros. Logo, decidimos realizar nossa 
pesquisa-intervenção por meio do trabalho com arte relacional, gostaríamos que os 
usuários dos banheiros de tal instituição superior privada expressassem suas opiniões, 
ou mesmo o que lhes viesse à mente, criando um espaço imaginário de comunicação, 
uma "Heterotopia" como Foucault aponta, dentro destes locais. Nossos materiais 
utilizados foram: canetas e cartolinas. Colocamos cerca de 13 cartolinas espalhadas 
dentro das cabines dos banheiros, tanto femininos, quanto masculinos, colamos na 
parte de dentro da cabine, e as canetas foram presas a um fio nylon à disposição de 
quem entrasse nelas e quisesse se expressar. Cada cartolina continha uma pergunta, 
que ao total somavam-se 13 perguntas em cada banheiro, dentre elas: “Para você o que 
é ser Mulher? ”; “Para você o que é ser Homem? ”; “Você concorda que travestis e 
transexuais utilizem o banheiro masculino? Por quê? ”; “Você concorda que transexuais 
utilizem o banheiro feminino? Porquê? ”; “Você é a favor da criação de banheiros 
unissex? ” “Defina seu corpo com uma palavra”; “Queremos saber… O que te alucina? 
”; os cartazes ficaram expostos por um período de 24 horas na universidade, e no outro 
dia foram recolhidos. Reunimos este resultado no presente trabalho. 
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COMÉRCIO: A CAPTURA DO CONSUMIDOR POR MEIO DO DISCURSO DO 
AMOR E DA FELICIDADE 

Liliany Silva Souza (UCB) 
 
 

Resumo 
Este trabalho faz parte de um projeto maior (Amor, Gênero e Subjetividade de 
Consumo), que visa “investigar o amor construído como objeto de consumo (descrita e 
analisada por Baudrillard) com sua oferta ilimitada de objetos de desejo”. Nesse 
trabalho, o amor e a felicidade como objeto de consumo é considerado, como todos os 
outros, um valor-signo que não significa por si só, mas ganha significação através de 
um sistema social hierárquico. O comércioé cotidiano ebuscaprincipalmente perpetuar 
uma sociedade de consumo, utilizando publicidade comercial, formatos de exposição 
de produtos, datas comemorativas ao longo do ano, enfim, tudo para alcançar o 
consumidor.“A lógica do consumo define-se como manipulação de signos” (Baudrillard, 
1970),propiciando a construção de subjetividade e desejo destinados unicamente ao 
consumo.O amor, assim como a ideia de felicidade, tem sido capturado por essa lógica, 
uma vez que essa forma de economia capitalista dita a nossa maneira de viver e de nos 

relacionarmos. Assim, o comércio pode se utilizar exatamente dos bens 
simbólicos e de seus significados, apresentando-se nas relações amorosas na 
tentativa de produzir modos de desejos e de existir, reforçando um modelo de 

relação onde o movimento de “demonstração do amor” só acontece através de 
presentes oriundos do consumo material e compra de mercadorias. Para realizar 
tal análise, foram observadas as peças publicitárias de redes sociais oficiais de marcas 
representativas no cenário comercial nacional e internacional, entre 2014 e 2015, 
utilizando daAnálise do Discurso de Eli Orlandi, que tem por características uma 
proposta de reflexão sobre a linguagem, o sujeito, a história e a ideologia relacionando 
língua-discurso-ideologia. Foram selecionadas as imagens das principais e mais 
rentáveis datas comemorativas do ano para o comércio (dia das mães, dia dos 
namorados, dia dos pais e natal) nos ramos comerciais de Vestuário, Gastronomia, 
Perfumaria e Livraria, por fazerem parte dos principais componentes do setor varejista 

brasileiro. Tendo como base os conceitos teóricos do livro “A Sociedade de 
Consumo” de Baudrillard, propôs-se investigar como o comércio captura os 

consumidores, identificandoos mecanismos de produção de desejo do comércio 
a fim de intensificar o consumismo, objetificando o amor e a ideia de felicidade 
como um meio pelo qual justifique a prática do consumo. Foi investigada 
criticamente a forma de constituição das subjetividades em face dessa lógica do 
consumo através do desejo e a linguagem utilizada para tal processo, 
intersectando assim diferentes áreas de conhecimento, tais como a psicologia, 
sociologia, filosofia e comunicação social, associando-as àabordagem teórico-crítica 
sobre a sociedade de consumo, amor, linguagem e as questões de gênero. 
Através da análise das peças publicitárias foi possível identificar que o amor passou a 
ser o atributo essencial para a felicidade, através de um protótipo específico, onde se 
reforça socialmente padrões, tais como o relacionamento heteronormativo, questões de 
classe social-econômica, raça, credo, entre outros. Percebeu-se ainda como a 

propaganda se utiliza da linguagem e representação simbólica, produzindo a 
sensação de que ao se consumir bens materiais, o consumidor estará adquirindo 
os bens simbólicos de felicidade por meio do amor. 

Palavras-chave: Consumo, Amor, Gênero, Desejo, Subjetividade. 
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DIREITOS SEXUAIS E DIREITOS REPRODUTIVOS EM TERRITÓRIO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: SIGNIFICADOS DE ESTUDANTES NO 

ESPAÇO ESCOLAR 
 

Jéssica do Nascimento Silva (UFPE), Jaileila de Araújo Menezes (UFPE), Keise 
Barbosa da Silva (UFPE) 

Resumo 
O presente trabalho buscou analisar no contexto escolar os discursos sobre sexualidade 
no que diz respeito à juventude. Compreendendo que estes mantêm uma concepção 
preconceituosa apesar de iniciado seu debate neste contexto há aproximadamente 70 
anos. A escola com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) encontra-se 
sob a responsabilidade de educar para a vida sexual. O tema transversal Orientação 
Sexual, em sua descrição nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998) busca 
direcionar a juventude para o exercício de sua sexualidade de maneira que esta seja 
responsável, utilizando-se deste tema para que as discussões acerca da sexualidade 
sejam pautadas no respeito. O trabalho faz parte da  pesquisa denominada Significados 
e práticas sobre os Campos dos Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos: uma 
análise interseccional com mulheres e homens jovens e suas redes de convívio em 
território de desenvolvimento econômico A promoção do debate sobre sexualidade a 
partir dos Direitos sexuais (DS) e dos Direitos reprodutivos (DR) possibilita compreender 
que os DR e os DS são considerados como partes fundamentais dos direitos humanos, 
sendo imprescindível, política e estrategicamente, conceber estes direitos sexuais e 
reprodutivos separadamente, no sentido de efetivar a autonomia e a democracia na 
sexualidade, além de permitir relacioná-los entre si e com outras dimensões da vida 
social (ÁVILA, 2003; RIOS ET AL, 2002; RIOS; OLIVEIRA, 2012). 
 Neste sentido buscamos relacionar os significados produzidos por jovens estudantes 
de escolas públicas do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca sobre o campo dos Direitos 
sexuais e dos Direitos reprodutivos e de sua rede de convívio e apoio, salientando a 
intersecção entre os marcadores de gênero, raça, socioeconômico, de geração e de 
território, atuamos no trabalho com os cenários sexuais e reprodutivos pode ser um bom 
caminho, em acordo com Paiva (2006, p. 25), em que [...] “o recurso das cenas é um 
instrumento para coleta de dados e, ao mesmo tempo, para a ampliação da consciência 
e para a ação”. Analisando estes direitos em território escolar, mais especificamente 
objetiva: Relacionar os significados produzidos por estudantes sobre o campo dos 
direitos sexuais e dos direitos reprodutivos com ações desenvolvidas (ou não) pela 
escola com relação à Educação Sexual. Realizamos entrevistas semi-estruturadas com 
quatro jovens, dois homens e duas mulheres, residentes nas cidades de Ipojuca e Cabo 
de Santo Agostinho (Região Metropolitana do Recife), localizadas na Região do 
Complexo Industrial de Suape. Buscamos identificar os significados atribuídos pelos/as 
jovens com relação aos Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos no espaço escolar, 
compreendendo este como importante nas práticas sociais. Percebemos que a escola 
está em processo de transformação no que se refere ao trabalho com sexualidade. Este 
tema ainda é por muitas vezes evitado, quando ocorre sua contextualização, ocorre na 
forma de palestras, geralmente ministrada por profissionais da saúde, com uma 
abordagem de maior cuidado e menos prazer. Tão presente no seu ambiente, não 
podemos negar que esta temática é fundamental para que os/as jovens possam exercer 
seus Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Identificamos que os/as jovens sentem a 
necessidade de falar e ouvir sobre sexualidade, não em aulas especificas de Biologia, 
ou apenas em palestras que tratem a sexualidade como algo perigoso e com graves 
consequências, mas uma abordagem com diversas linguagens e recursos em que 
possam compreender esta ocorrência da vida como algo natural que compõem a 
experiência humana. 
 
Palavras-chave: Juventude; Sexualidade; Educação 
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VULNERABILIDADE PROGRAMÁTICA DIANTE DO ENTENDIMENTO JURÍDICO 
DA PRÁTICA PROFISSIONAL DA PROSTITUTA 

Anderson de Andrade Silva (UFPE) 
 

Resumo 
O presente trabalho dialoga entre a situação da mulher profissional do sexo no que 
tange a comercialização do sexo e possíveis consequências da representação de tal 
prática no ordenamento jurídico, emergindo contradições que potencializam a situação 
de vulnerabilidade. Onde a partir do método bibliográfico propõe-se expor uma leitura 
deste fenômeno através do conceito de vulnerabilidade, objetivando delinear seu foco 
na dimensão programática do referido conceito. A reflexão tem sua origem no trabalho 
de conclusão de curso de pós-graduação latu sensu em Saúde Mental e Intervenção 
Psicossocial sobe o título “A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER 
PROFISSIONAL DO SEXO DIANTE DE SUA REPRESENTAÇÃO NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO”, sendo problematizada agora em um novo aspecto. No 
campo da saúde pública o conceito de vulnerabilidade adquire um sentido polissêmico, 
onde busca perceber o indivíduo de maneira global, identificando suas fragilizações 
mediante as possibilidades de adoecer. Diante da proposta apresentada pelo conceito 
se observa uma consonância com a realidade de trabalho da mulher profissional do 
sexo, a partir da noção de vulnerabilidade apresentada por Ayres et al que se divide em 
três eixos, individual, social e programática, possibilitando um olhar ampliado para o 
fenômeno. No que concerne ao eixo programático da vulnerabilidade, despontam as 
instituições que mediam a sociedade como escolas, serviços de saúde, as leis, etc. 
Emerge nesta dimensão o quanto essas instituições estão propiciando a superação aos 
contextos desfavoráveis. Reúne os recursos sociais oferecidos ao indivíduo que 
possibilitam a promoção de saúde e sua acessibilidade. A legislação brasileira adquiriu 
o sistema do Abolicionismo desde 1942, sistema este seguido pela maioria dos países, 
nesta abordagem a prostituta é tida como uma vítima e geralmente exerce a atividade 
por coação de um terceiro, que receberia parte dos lucros. Por isso, a legislação pune 
o dono ou gerente de casa de prostituição e não a prostituta, se tornando ato ilegal todo 
e qualquer apoio à atividade. Em conta partida a legislação trabalhista descreve a 
prática no Código Brasileiro de Ocupações, ou seja, o ato da prostituição desde que 
seja solitário e sem nenhum tipo de fomento é legal. Aqui não cabe a defesa da 
exploração da prostituta através da cafetinagem, mas pontuar a reprodução da 
vulnerabilidade programática que é alimentada pela falta de políticas públicas 
consistentes que transcendam a comum perspectiva da prevenção de DST/AIDS, que 
possa valorizar a autonomia dessa profissional e aponte caminhos para uma prática 
profissional segura. Vale ressaltar ainda a forma como a mulher é representada no 
ordenamento jurídico, reforçando uma noção de mulher “mãe” que necessita de 
cuidados, quando se trata de sua vivência sexual a mesma é percebida em alguns 
momentos como incapaz até de decidir, necessitando assim a tutela do Estado para 
“proteger” tal prática. É neste momento que a mulher profissional do sexo é vista apenas 
como a vítima, necessitando deixar o quanto antes o seu exercício profissional em 
benefício do que se entende por dignidade sexual na legislação brasileira, percepção 
esta que só reafirma o estigma por elas vivenciado, fragilizando a possibilidade de 
empoderamento.  
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NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE MULHERES E ATIVISMO EM BLOGS 
FEMINISTAS 

Idilva Maria Pires Germano (UFC) 
 

Resumo 
Reconhecendo a centralidade da narrativa na biografia e nas múltiplas filiações da 
identidade pessoal e coletiva, este trabalho explora a interface entre autobiografia, 
gênero e identidade política mediante análise narrativo-discursiva de textos de mulheres 
blogueiras que se posicionam como feministas. Sob inspiração do slogan “O pessoal é 
político”, de Carol Hanisch, e articulando psicologia narrativa, psicologia social 
discursiva, sociologia da biografia e estudos feministas, examina-se como a história 
pessoal torna-se ativismo político e vice-versa. O objetivo geral é compreender como 
blogueiras feministas utilizam os recursos virtuais para a narração de si e para fazer 
política de gênero. Entre os objetivos específicos, destacam-se: identificar os eventos 
marcantes (turning points) que levam a uma metamorfose biográfica, analisar os 
repertórios discursivos usados para entender e justificar a adoção do feminismo e 
discutir o papel das redes sociais na divulgação do feminismo. Foram analisados 12 
textos de participantes do 4oConcurso de Blogueiras (2010) promovido pela blogueira 
feminista Lola Aronovich, com a temática “A origem do meu feminismo”. O concurso foi 
uma reação ao machismo de eventos similares promovidos e dominados por homens e 
uma estratégia política para estimular outras blogueiras a contarem suas histórias. Os 
textos foram analisados em perspectiva narrativa, levando-se em consideração 
aspectos estruturais e de conteúdo assinalados em estudos de psicologia narrativa 
(enredo, protagonista, personagens principais e secundários, metas, obstáculos, temas 
etc.) e da sociologia biográfica de Fritz Schütze (esquemas de ação biográficos, padrões 
institucionais do curso da vida, trajetórias de sofrimento e metamorfoses). Também 
receberam análise discursiva - numa abordagem de psicologia social crítica- no que 
tange aos repertórios e posições de sujeito. Entre os resultados, destacam-se: 1- o blog 
e, em especial, o próprio concurso convoca ao auto-posicionamento, como ocasiões 
para o trabalho biográfico e a reflexão acerca do “ser feminista”; 2- a ambivalência que 
marca as versões de feminismo e de “ser feminista”; 3- a filiação ao feminismo de forma 
geral implica o conceito de “liberdade” e a adoção cotidiana de práticas de 
independência; 4- o auto-posicionamento como feminista ocorre em referência a 
perspectivas “radicais”, reconhecendo-se as conquistas das primeiras mulheres a 
“queimarem o sutiã”, mas afastando-se das implicações de “igualdade com o homem” e 
outros lugares-comuns de aversão ao feminismo; 5- a variedade de episódios 
biográficos e de faixa etária para se tornar “feminista” e o papel da escola e na 
universidade na transmissão da equidade de gênero; 6- o reconhecimento da narrativa 
pessoal nos blogs e noutros espaços como forma de enfrentamento do preconceito, 
como catarse  e estratégia de atuação crítica;7-a variedade de personagens e situações 
de machismo e desigualdade de gênero no ambiente doméstico e fora do lar que 
contribuem para uma tomada de posição feminista; 8- o ativismo feminista como parte 
da metamorfose autobiográfica. Conclui-se, entre outros pontos, que ser feminista 
desenvolve-se cedo na biografia das narradoras como contestação e estranheza, 
embora a plena consciência dessa posição ocorra mais tardiamente, como diz uma 
blogueira: “Saí do armário, por assim dizer, porque a conclusão a que cheguei é que 
sempre fora”. 

Palavras-chave: Narrativas autobiográficas; feminismo; blogs; ativismo digital 
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SIGNIFICADOS E PRÁTICAS SOBRE DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 
POR JOVENS: UMA ANÁLISE INTERSECCIONAL 

Emília Bezerra de Miranda (UFPE), Roseane Amorim da Silva (UFPE), Jessica do 
Nascimento Silva (UFPE), Keise Barbosa da Silva (UFPE), Jaileila de Araújo Menezes 

(UFPE), Karla Galvão Adrião (UFPE) 
 
 
Resumo 
O presente estudo teve como objetivo analisar os significados e práticas produzidos 
sobre os campos dos Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos por mulheres e 
homens jovens e sua rede de convívio e apoio (família, comunidade, escola, sistema de 
saúde, amigos/as, religião) em uma região em processo de intenso desenvolvimento 
econômico, salientando a intersecção entre os marcadores de gênero, 
socioeconômicos, de geração e território. Fizeram parte do campo  de pesquisa, os 
municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca - Sub-região de SUAPE, integrante 
da Região Metropolitana do Recife. A primeira etapa da construção dos dados foi 
realizada através de entrevistas dirigidas individuais com 18 jovens. Nessa etapa 
abordamos nas entrevistas questões sobre condição de vida, perfil sócio 
económico,das/os jovens e de suas famílias; escolaridade na interface com projeto de 
vida, práticas de lazer e sociabilidade em um contexto de intenso crescimento 
econômico. A segunda etapa de produção dos dados consistiu em entrevistas sobre 
temas relativos aos campos dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos tal como 
figuram nas comunidades das/dos jovens, a partir de quatro jovens, que chamamos de 
sementes e de sua rede de convívio, utilizando a noção de circuitos integrados. Para 
análise das informações construídas utilizamos a análise temática de conteúdo, 
buscando pela significação dos pertencimentos de classe, de geração, de gênero e de 
território. Ao refletirmos sobre a categoria gênero na interface com sexualidade, 
observamos que as jovens mulheres são vistas de forma estigmatizada como 
responsáveis por uma gravidez não planejada, e como devendo possuir um número 
limitado de parceiros. As questões de classe marcam as vivências dos/as jovens 
interlocutores/as desta pesquisa, fortalecendo principalmente a relação entre gênero-
sexualidade-classe, no acesso aos direitos e no reconhecimento dos direitos sexuais e 
dos direitos reprodutivos. Este fator se apresenta de forma contundente no acesso e no 
uso dos dispositivos de saúde, como os postos de saúde e suas ações diretas e 
indiretas. Esta pesquisa nos leva a refletir e nos posicionarmos, em consonância com 
as premissas anteriores na área, sobre como os direitos sexuais e os direitos 
reprodutivos de jovens continuam a ser uma questão problemática e com poucas 
alternativas que apontem para autonomia, livre exercício da sexualidade e 
conhecimento sobre o próprio corpo, a reprodução, os desejos e os acessos macro 
políticos. Compreendemos que as dinâmicas de vivência da sexualidade no território 
estudado operam sobre a juventude como dispositivo de opressão. Códigos de gênero 
e sexualidade da cultura local operam restringindo as possibilidades de acesso aos 
direitos sexuais e aos direitos reprodutivos, o que resulta na vivência de diversos 
agravos. A análise articulada dos marcadores de geração, gênero, orientação sexual e 
classe deu visibilidade a relações de opressão que se presentificam em diferentes 
contextos de circulação dos/das jovens, mesmo em instituições que deveriam 
protagonizar a defesa de seus direitos como a escola e o posto de saúde. O que nos 
faz problematizar essas discussões na Psicologia, enquanto campo teórico, 
epistemológico e político. 
 
Palavras-chave: juventude; direitos sexuais; direitos reprodutivos 
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A MARGINALIZAÇÃO DOS ESTUDOS SOBRE E DAS BISSEXUALIDADES NO 
BRASIL 

Melissa Bittencourt Jaeger (UFSC), Maria Juracy Figueiras Toneli (UFSC) 
 
 
Resumo 
As práticas bissexuais foram relatadas ao longo da história, e ainda são, de forma 
marginalizada, ilegítimas e relacionadas à infidelidade, à promiscuidade e à transmissão 
de HIV (Cavalcanti, 2007). Considerada como ambivalente, a bissexualidade, quando 
não invisibilizada na matriz heteronormativa e binária de gênero, é vista como uma 
orientação sexual duvidosa e polêmica (Seffner, 2004). Embora teoricamente incluídas 
pela letra “B” na sigla LGBT, as bissexualidades são pouco acolhidas nos próprios 
movimentos. Ao não se enquadrarem na categoria heterossexual/homossexual, são 
deslegitimadas e entendidas como uma sexualidade “em cima do muro”, indecisa ou até 
mesmo inexistente. (Lewis, 2012). Pensamos as sexualidades como construções 
sociais e históricas, atravessadas por relações de poder e jogos de verdade. Segundo 
Foucault (1998), é através de práticas-discursivas científicas e institucionais que se 
afirma uma “verdade” sobre o sexo. Assim, as disciplinas normalizantes da medicina, 
da educação e da psicologia produzem verdades relacionadas as bissexualidades. 
Diferente do contexto internacional, os estudos brasileiros sobre bissexualidades ainda 
são muito raros, sendo poucos os trabalhos publicados que investiguem tal 
problemática. Neste sentido, este trabalho se propõe a fazer um levantamento nas 
bases de dados brasileiras e analisar os discursos que envolvem as bissexualidades 
afim de problematizar tal território nos estudos brasileiros. Questionamos: quais são as 
supostas verdades sobre as bissexualidades nos estudos brasileiros? Quais os 
possíveis efeitos dessas verdades? Para fazer o levantamento buscamos o descritor 
bissexualidade (que faz parte do Vocabulário de Termos em Psicologia) junto a BVS 
(Biblioteca Virtual em Saúde), uma das mais consultadas pela área da Psicologia, que 
inclui a SciELO, a LILACS e a MEDLINE. Com o recurso da análise do discurso de 
Foucault foi possível problematizar as práticas-discursivas dos estudos sobre 
bissexualidades e seus possíveis efeitos. Ao pesquisar o descritor bissexualidade na 
BVS, foram encontrados 3.114 títulos em bases de dados internacionais e apenas 53 
em bases de dados brasileiras, apontando uma lacuna nas produções teóricas 
brasileiras. Além disso, a maioria das produções brasileiras encontradas (31) foram da 
área da psicanálise, abordando a bissexualidade a partir da teoria freudiana, da teoria 
psicanalítica de Lacan, do complexo de édipo, da escolha narcísica de objeto, da noção 
de sexuação, da psicose e de distúrbios, sendo possível observar que a psicanálise se 
inscreve de maneira normalizante e moral em relação a bissexualidade. A área da saúde 
também aparece com frequência (18 títulos), sendo que 14 estão vinculados aos 
estudos de AIDS/HIV e 4 estão relacionados à saúde LGBT, vulnerabilidades e fatores 
de risco. Assim, pode-se analisar os efeitos segregacionistas e patologizantes do 
discurso médico-científico ao apenas associar as práticas bissexuais à AIDS ou HIV, 
vulnerabilidades e fatores de risco, reforçando a marginalização das práticas bissexuais. 
Apenas 4 dos títulos abordam a questão da bissexualidade a partir de estudos de 
identidade de gênero, identidade sexual e direitos sexuais, possibilitando problematizar 
questões relacionadas à violência e preconceito. A maioria dos estudos brasileiros 
reforçam discriminação, preconceito, segregação e estigmatização em relação às 
bissexualidades. 
 
Palavras-chave: bissexualidade, análise do discurso, orientação sexual, preconceito, 
discriminação social 
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O FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO CRISTÃO COMO UM DISPOSITIVO 
REGULADOR DE CORPOS E SUBJETIVIDADES NO BRASIL: UMA ANÁLISE 

SOBRE O ESTATUTO DA FAMÍLIA. 

Juliana Rego Silva (UFSC) 

 
Resumo 
O presente trabalho nasce como parte de uma pesquisa de mestrado que tem como 
objetivo problematizar e colocar em análise os mecanismos de saber/poder, controle e 
regulação dos corpos e das sexualidades a partir da análise sobre o projeto de Lei 
6583/2013, o Estatuto da Família, e de seu campo de correlações de forças. 
Conversando teoricamente com Judith Butler (1993, 2003), Foucault (1997, 2012, 2014) 
entre outros autores, entende-se o fundamentalismo religioso sob a perspectiva das 
práticas normativas e na esteira da disputa Poder-Corpo a partir da análise de 
documentos oficiais referentes ao próprio projeto de Lei em questão e também ao 
parecer favorável deste. É no âmbito dos estudos sobre a biopolítica e dos mecanismos 
regulatórios que se insere essa pesquisa. Afinal, “as disciplinas do corpo e as 
regulações da população constituem os dois polos em torno dos quais se desenvolveu 
a organização do poder sobre a vida” (FOUCAULT, 2012). Ao eleger como operador 
analítico dessas relações de poder-saber o próprio Estatuto, compreendo-o como um 
Dispositivo, à medida que este se configura para Foucault (1997) como um operador 
metodológico que nos auxilia na análise das práticas discursivas, de poder e de 
subjetivação. Dessa forma, resta-nos certamente o questionamento da atual conjuntura 
política brasileira e a compreensão da disputa por um Estado Laico de fato. 
Compreende-se, ainda, ser necessário problematizar e analisar as condições de 
possibilidade de surgimento do Estatuto da Família para que seja possível entender 
como se articulam determinados discursos e a partir de quais enunciados se configura 
uma determinada verdade sobre a noção de família. O que vemos, em verdade, é uma 
homofobia religiosa cristã que reforça e propaga a heteronormatividade e a violência de 
gênero à medida que propaga e legitima publicamente o ódio a determinada parcela da 
população brasileira. Toma-se, então, o fundamentalismo religioso não só como uma 
categoria de análise discursiva, mas sobretudo, um outro dispositivo que produz saberes 
e verdades sobre os corpos, legitimando determinadas discriminações ao produzir, 
também, o poder sobre a vida. Lembraremos aqui Butler (2003) para tratar em termos 
de violência normativa, à medida que esta violência se dá no interior do processo de 
formação subjetiva, na norma que impera o que pode ou não ser digno de humanidade, 
e, portanto, permitindo que o sujeito se submeta às violências cotidianas. Pensando na 
problemática da performance sexual, analisamos também como estratégia de 
enfrentamento a disputa pela modificação nas/das regras de formação dos enunciados 
que são aceitos como cientificamente verdadeiros, de sorte a que se possa refletir sobre 
a construção do sexo não mais como um dado corporal (ou no caso, bíblico), mas como 
uma norma cultural que governa a materialização dos corpos. Trata-se de pensar, ainda, 
como a partir da norma heterossexual imposta e defendida pelo discurso 
fundamentalista religioso são possibilitadas certas identificações sexuadas que 
estigmatizam outras identificações, legitimando e disseminando práticas violentas sobre 
esses corpos. 
 
Palavras-chave: Fundamentalismo Religioso; Subjetividade; Estatuto da Família; 
Biopolítica; Sexualidade. 
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(IN)VISIBILIDADES. 
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Resumo 
Esta pesquisa, em particular, tem como objeto de estudo os modos de subjetivação 
lésbica produzidos (entre regulações e resistências) nos espaços de consumo, lazer e 
sociabilidade LGBT em Recife, Pernambuco. Definimos “espaços de sociabilidade e 
lazer” LGBT, com base na proposição de Isadora Lins França (2012), para quem esses 
espaços constituem cenários e agenciadores de produções de resistência e de modos 
de subjetivação regulados coletivamente, na tensão densa e produtiva entre o mercado 
e os movimentos sociais. O resultado dessa tensão é uma apropriação do discurso e da 
forma de organização material e simbólica do mercado por parte do discurso da 
militância e vice-versa (FRANÇA, 2012). Assim, segundo esta autora, neste processo 
percebem-se visibilidades e inclusões, mas também resistência e sombras, em que 
alguns modos de subjetivação são possíveis e outros, considerados abjetos 
(indesejados e alvo de resistências diversas). Nessa perspectiva, esta pesquisa tem 
como objetivo geral analisar a produção de modos de subjetivação lésbica em espaços 
de consumo, lazer e sociabilidade voltados ao público "GLS" na Cidade do Recife. E 
como objetivos específicos: 1) Identificar espaços de consumo, lazer e sociabilidade 
voltados para mulheres lésbicas no Recife; 2) produzir narrativas com gestores desses 
espaços que nos permitam visibilizar estratégias de visibilidade e invisibilidade desta 
população nesses espaços; 3) analisar contingências que atravessam estes sujeitos, e 
como estas direcionam os (não) lugares que ocupam nesses espaços. Nesta pesquisa 
fizemos algumas análises (especialmente no que se refere ao mapeamento dos 
espaços de lazer e sociabilidade LGBT em Recife) e produzimos também informações 
complementares, especialmente a partir do diálogo com gestoras de um 
estabelecimento específico voltados ao público de mulheres lésbicas (identificado a 
partir do mapeamento), construindo, com elas, narrativas (que incluem memórias e 
saberes), traçando um panorama geral de como elas se situam e se posicionam nesses 
jogos e tensões, que favorecem a produção de modos de subjetivação, mas também 
invisibilidades e exclusões. Para uma melhor visualização do que foi produzido na 
entrevista, utilizei-me de técnicas qualitativas de análise. Utilizei como marcadores de 
análise: nomeação, repertórios, vozes e incidentes críticos. A partir de nossas análises 
sobre o material coproduzido neste trabalho é perceptível a invisibilização dessas 
mulheres nesses espaços, que deveriam se voltar para elas. Podemos concluir, por fim, 
que tal produção parece mostrar que a realidade das mulheres lésbicas nos espaços de 
consumo, lazer e sociabilidade LGBT ainda é bem reduzido, levando em consideração 
que mesmo o bar estudado sendo considerado um bar voltado para lésbicas, é bastante 
frequentado por homens. Assim fica o questionamento, onde esses corpos estão? Aqui 
vimos que em vários lugares, mas dificilmente como protagonistas deles. 

 

Palavras-chave: Psicologia; construcionismo; lésbicas; sociabilidade; LGBT. 
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Resumo 
O presente estudo trata-se de uma análise sobre o impacto da promulgação da Lei 
Complementar nº 150, de 1 de junho de 2015, no índice de empregabilidade nas 
Agências de Empregados Domésticos no município de Natal (RN).  Ao analisarmos 

discursos, sobretudo, de empregadores sobre a aprovação da referida lei, identifica-se 
a necessidade da compreensão histórica sobre a configuração do trabalho doméstico e 
o direcionamento de mulheres pobres, na maioria das vezes, negras, para 
desconstrução de um posicionamento que reforça a opressão e remete a cultura 
escravista fundada com base no patriarcado. De acordo Alvarenga e Boucinhas Filho 
(2013), empregadores acreditam que a lei atualmente é uma “Proteção que desprotege” 
(p.04) ocasionando um alto índice de desemprego nesse campo. Ao acreditar que a 
garantia dos direitos dos trabalhadores domésticos provocará o término dos vínculos 
empregatícios, não sendo a melhor opção, percebe-se que ainda há a manutenção de 
marcas patriarcais, que de encontro ao funcionamento do modo de produção capitalista 
reforça a divisão sexual do trabalho, reproduzindo um estereótipo do trabalhador 
doméstico, aquele que não têm direitos. Essa configuração revela raízes de um sistema 
escravista que carregou consigo a visão do negro ligado ao trabalho da mão de obra 
bruta e dependente hierarquicamente do senhor. A mulher negra carregou e ainda 
carrega as marcas mais severas desse processo, por ser mulher e negra (SILVA, 2004). 
Como afirma Santos (2014) o sistema patriarcal possui raízes imbricadas nos moldes 
capitalistas e que apesar da mulher branca e rica também ser submetida aos homens, a 
situação da mulher negra ainda é a pior, afinal, no sistema capitalista as desigualdades 
sociais se retroalimentam da manutenção das classes historicamente excluídas. Por 
esse motivo a maior parte das mulheres negras são direcionadas para o trabalho 
doméstico. Dadas essas circunstâncias, o objetivo geral deste trabalho é averiguar a 
situação dos vínculos empregatícios das Agências de Empregados Domésticos no 
município de Natal (RN), especificamente tendo à finalidade de identificar o perfil dos 
trabalhadores vinculados a essas Agências; e entender como se tem se desenvolvido 
os vínculos empregatícios após a promulgação da Complementar nº 150, de 1 de junho 
de 2015. Ressalta-se que a presente pesquisa se encontra em desenvolvimento, em 
fase de coleta de dados. Serão entrevistadas, por meio de entrevista semiestruturadas 
empregados domésticos vinculados as duas principais Agências de Empregados 
Domésticos do município de Natal (RN). 

Palavras-chave: Trabalho; Doméstico; Mulheres; Escravagismo.  
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(UFCG) 
 

Resumo 
Compreendendo a comunicação como fenômeno fundamental para a formação de um 
universo consensual dado nas trocas e difusões de ideias, esse trabalho busca, a partir 
da Teoria das Representações Sociais (TRS), pensar a inserção da homofobia no 
debate social e os campos representacionais formados em torno dela no âmbito da 
Câmara dos Deputados Federais. A luta do grupo LGBT por reconhecimento de direitos 
e o enfrentamento da discriminação esbarra em representações que colocam o grupo 
enquanto minoria sem direitos. Junto a isso, entendendo a homofobia como violência 
que engloba aspectos sociais, institucionais e políticos, faz-se necessário trazer a cena 
atores políticos no âmbito do poder legislativo, pois se posicionam acerca dos 
fenômenos de violência, criando projetos de combate a estas ou impedindo sua 
efetivação. A TRS faz-se útil nesse processo por conceber o ser humano inserido em 
uma realidade social que constrói, reconstrói e partilha formas de compreender e agir 
sobre o mundo, os indivíduos e grupos sociais. Objetivou-se, então, identificar e 
descrever as RS sobre o fenômeno da Homofobia veiculadas pela Agência Câmara, 
identificando os temas abordados e os principais argumentos. Buscou-se pelo termo 
homofobia e suas variações no sistema de buscas do portal eletrônico da Câmara dos 
Deputados Federais, compreendendo o período de 2011-2015. As reportagens foram 
analisadas pelo método de classificação hierárquica descendente através do software 
IRAMUTEQ. Quatro classes foram obtidas a partir da análise de 222 textos, divididos 
em 1287 segmentos (83,06% classificados). Nesse trabalho, nos detivemos à classe 
mais expressiva, com 31,6% dos textos analisados. Destacaram-se nessa classe as 
palavras: escola, violência, LGBT, professor, PNE, promover, gênero, criança, 
educação, material, dentre outras, com nível de probabilidade estatística significativo, 
além de destacarem-se o ano 2011 e as seções de Educação e Cultura e Direitos 
Humanos. A classe engloba a homofobia enquanto elemento para pensar as RS na 
escola, situando os debates em torno do Plano Nacional de Educação, realizados no 8º 
Seminário LGBT, da proposta de implementação do programa “Escola Sem Homofobia” 
e do material (kit anti-homofobia), que polarizou grupos na Câmara. Um deles, favorável 
ao grupo LGBT, ancorou seus argumentos nos Direitos Humanos e na ligação entre 
homofobia e qualidade da educação; o outro, contrário, ancorou-se na ideia de família 
tradicional e na ameaça de destruição desta. A concepção de “ameaça” atravessa os 
dois grupos, sendo o professor a figura que materializa essas ameaças. Por um lado, 
destaca-se dados estatísticos sobre a violência contra o grupo LGBT na escola, 
ressaltando o despreparo do professor e indicando a necessidade de a escola discutir 
estratégias de combate à homofobia. Já os argumentos do grupo contrário ao grupo 
LGBT indicaram o receio de que a discussão na escola pelo professor seria um incentivo 
à homossexualidade e também uma política antifamília. Assim, estes dois campos 
representacionais indicam consequências práticas na forma de lidar com a homofobia: 
uma que propõe projetos e outra que não nega o problema, mas que apenas nega as 
propostas criadas, não desenvolvendo outras soluções para o enfrentamento do 
problema. 

Palavras-chave: Homofobia; Escola; Educação; Gênero. 
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Resumo 
No presente estudo, apresentamos uma experiência de intervenção realizada com as 
mulheres participantes do PRONATEC em uma instituição de educação comunitária no 
bairro de Felipe Camarão, Natal-RN.  Este trabalho objetiva estudar a lógica de 
funcionamento das relações e estórias de vida do grupo de mulheres ofertado pela 
instituição comunitária. Diante disso, notamos as relações de opressão ofertadas pelos 
parceiros e vivenciadas pelas mulheres no cenário contemporâneo.Para uma melhor 
qualificação do estudo, nos alicerçamos nos seguintes autores e seus conceitos, 
respectivamente: Jorge Castellá Sarriera e a “Análise de Necessidade de um Grupo ou 
Comunidade; Solano e o conceito de diferentes conotações de necessidade; Monteiro 
e as diferenças das necessidades sentidas para as percebidas; Serrano e as diferenças 
das necessidades sentidas diretamente pelas pessoas da comunidade; A Enciclopédia 
Britânica e o conceito de “problema”; Marília Tonzoni-Reis e o conceito de mapeamento 
ambiental. Através dos métodos observação participante, entrevistas e rodas de 
conversa com as usuárias do serviço, percebemos que os parceiros têm uma 
autoridade, o qual detêm um poder imensurável na vida dessas mulheres. Posto isto, 
realizamos uma roda de conversa com o objetivo de ofertar um espaço onde 
pudéssemos escutar seus anseios, levantamos questões como, por exemplo, se elas 
achavam que homens e mulheres deveriam ter os mesmos direitos e por que. Ao 
decorrer da conversa foi notório o quanto o homem é considerado “ser superior” na vida 
daquelas mulheres e na, maioria dos casos, sendo possível observar sentimentos de 
angústia além da desesperança de que algo poderia ser feito para mudar a situação. 
Nos deparamos com tais falas:  “Eu insisti muito para meu marido deixar eu vir”; “ Ele 
(parceiro) nunca quis que eu viesse, mas eu sempre quis”, logo percebemos que a 
violência doméstica, a qual escapava na fresta da fala mais leviana era consolidada de 
forma quase massiva perante elas, a subserviência das mulheres perante os seus 
maridos, as quais tinham que conviver com a não vontade dos maridos em relação a 
participação delas dentro da instituição. Instituição essa a qual não tinha um acolhimento 
mais apropriado com essas mulheres, tornando visível a ausência de um profissional de 
psicologia. Os resultados obtidos balizam em uma situação de extrema vulnerabilidade 
vivenciadas por essas mulheres. Contudo, notamos que o PRONATEC possibilita a 
oportunidade de ganhar um dinheiro extra ou até mesmo um futuro emprego, já que na 
maioria dos casos o parceiro é o único provedor da família. É necessário expor, também, 
quão árdua é a tarefa de desconstrução de ideias as quais elas têm em relação as suas 
vivências sendo considerado um dos ou o principal fator que inviabiliza a mudança de 
perceber suas vidas. Concluímos em tal estudo, a relevância do profissional psicólogo 
nesses ambientes e que sua práxis deve estar fundamentada em um arcabouço teórico 
onde possa discutir tais questões com propriedade no sentido que possa trazer também 
possibilidades de enfrentamento e/ou de reflexão das implicações que podem trazer os 
modos de vida dessas mulheres.  
 
Palavras-chave: Psicologia Social e Comunitária, Intervenção comunitária, relações 
homem/mulher. 
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Resumo 
O Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH/UFRN) desenvolve ações de 
enfrentamento a violações sofridas, apoio a movimentos sociais e coletivos na busca 
por direitos, dentre eles, a população em situação de rua. Pensada cotidianamente 
como segmento que ocupa as bordas do tecido social, na condição de invisível e 
descartável urbano, tal população vem construindo no Brasil, na última década, um 
percurso distinto ao ocupar um lugar de centralidade na luta pela garantia de seus 
direitos e de políticas sociais através de movimentos sociais que procuram dar 
visibilidade aos problemas enfrentados e às violações de direitos humanos sofridas na 
rua. O trabalho no CRDH tem revelado especificidades de demandas de alguns grupos 
dessa população, tais como as mulheres, marcadas pelas desigualdades de gênero. 
Historicamente, às mulheres é reservado o papel do cuidado do lar e da família, o que 
vem se transformando por meio das lutas do movimento feminista. Na atualidade, elas 
vivem encargos sociais diversos, quando, por exemplo, são responsáveis por 87,4% 
das famílias monoparentais e por 40,9% da renda das famílias brasileiras (IBGE, 2010). 
Como se colocam estes encargos para as mulheres em situação de rua? Como lidam 
as mulheres nas ruas com as opressões que se colocam sobre elas? Quais violações 
enfrentam? Com tais questões em mente, procuramos discutir as condições de vida e 
violações de direitos de mulheres em situação de rua, pensando sobre a biopolítica que 
rege suas vidas, mas também identificando as resistências que elas produzem. Para 
tanto, realizou-se uma pesquisa-intervenção de inspiração etnográfica, com observação 
participativa, rodas de conversa e entrevistas individuais. Os dados foram registrados 
nos questionários respondidos e em diários de campo. Participaram da pesquisa 
dezenove mulheres, das quais foram relatadas onze histórias de vida, que foram 
categorizadas e analisadas em temáticas. A pesquisa-intervenção ocorreu, entre 
outubro de 2013 a julho de 2015, nas próprias ruas das zonas leste, oeste e centro da 
cidade de Natal/RN. Percebemos que a população feminina em situação de rua não se 
apresenta de forma homogênea. Há diversidade de modos de vida e motivações para 
estar na rua, ainda que sejam comuns as violações sofridas mesmo antes dessa 
condição. Marcadas por diversas vulnerabilidades, as mulheres vivem, notadamente, o 
medo e a violência sexual, assédio moral e sexual, preconceitos de gênero e raça, a 
exploração sexual e prostituição como forma de sobrevivência na rua e, não raro, de 
sustento dos filhos que ficam sob cuidados de outrem. Além disso, há a precariedade 
do trabalho informal disponível, sempre associado a atividades domésticas, 
independentemente de suas habilidades laborais. No entanto, percebemos resistências 
quando desenvolvem a experimentação de outros papéis, a constituição de vínculos, 
táticas de proteção na rua e passam a realizar funções laborais tradicionalmente 
masculinas. Conclui-se que a condição de rua explicita de modo destacado as violações 
e problemas vividos pelas mulheres em vulnerabilidade social e as resistências 
identificadas revelam caminhos de ação, tornando evidente a necessidade de políticas 
sociais específicas no sentido da garantia de seus direitos, fortalecimento da condição 
feminina e enfrentamento das violações sofridas. 

Palavras-chave: Mulheres; situação de rua; violações; vulnerabilidades; resistências. 
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(UFRN) 

 

Resumo 
Esse estudo trata-se de uma análise da construção dos papéis sociais no processo da 
educação infantil na região metropolitana de Natal (RN). Ao resgatarmos historicamente 
o processo de educação no Brasil, verifica-se uma educação diferenciada para meninas 
e meninos, revelando desigualdades, relações assimétricas e reprodução de 
estereótipos entre os sexos e gêneros. Tal diferenciação se constrói em atividades e 
brincadeiras que definem para as crianças o que é masculino e feminino, gerando um 
aprendizado de separação (Dayrell, 1996). O revólver e o carrinho, simbolizando e 
representando o espaço público, a violência e o domínio; a boneca relacionada ao 
trabalho doméstico e à maternidade são exemplos que constroem as identidades 
gerando a necessidade de um ser frágil e dócil em oposição ao outro ser forte, provedor 
e agressivo. Analisando a partir da perspectiva da Divisão Sexual do Trabalho, Hirata 
(2007) reitera que essa desigualdade deve-se a divisão de função e papéis atribuídos 
aos sexos. Nesse viés, a tentativa de moldar o ser menina, futura mulher, como 
dominada-explorada (Safiotti, 1992) ganha a marca da naturalização, do inquestionável, 
apoiando-se, sobretudo, numa determinação biológica. Dito isto, todos os espaços de 
aprendizado e os processos de socialização vão reforçar os preconceitos e estereótipos 
dos gêneros como próprios de uma suposta natureza (feminina e masculina). Diante de 
tais aspectos, o enfoque desse estudo se estrutura a partir de uma série de 
preocupações sobre como meninas e meninos podem ser tratados e estimulados de 
forma diferenciada em razão do gênero no qual estão identificados. Tais preocupações 
podem ser traduzidas nos seguintes questionamentos: quais aspectos do cotidiano 
infantil refletem e reproduzem desigualdade de gênero? Quais razões sociohistóricas 
justificam estas formas de educação diferenciada? Em face desses questionamentos, 
objetivamos identificar as concepções sociais acerca da masculinidade e da 
feminilidade; e verificar a reprodução de tais concepções e dos estereótipos de gênero 
e a manutenção dos papéis sexuais em crianças na Educação Infantil. Para o alcance 
desses objetivos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e foram aplicadas grupos 
focais com crianças do nível III em escolas na região metropolitana de Natal (RN). 
Ressalta-se que a pesquisa encontra-se em desenvolvimento, estando em fase da 
conclusão de análise de dados. Os resultados obtidos, até o momento, possibilitam 
apreender que as crianças a partir de suas primeiras experiências discentes, já chegam 
à escola reproduzindo muitas regras sociais que visam preservar o culturalmente 
definido como adequado para meninas e meninos. Assim, entende-se que se não 
houvesse mecanismos de controle e de vigilância que naturalizam as desigualdades 
entre os sexos, as crianças não se destinariam, naturalmente, para atividades, objetos 
e representações consideradas exclusivamente femininas e masculinas. 

Palavras-chave: relações de gênero, crianças, papéis sociais, educação infantil. 
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(UFSM) 

 
 
Resumo 
Vivemos na “era das conexões”, termo utilizado para nos situar sócio-historicamente, 
destacando o quanto estamos vinculados às tecnologias digitais. Neste contexto, a 
Internet, e especificamente as mídias sociais, tem tido inegável papel na construção de 
saberes e subjetividades. Longe de se serem meros meios de comunicação, as mídias 
sociais representam espaços nos quais sociabilidades são engendradas, indo além do 
que foram projetadas e se transformando a cada dia. Dentre elas, destaca-se o 
Facebook como um dos principais difusores de informações e formadores de opiniões 
da atualidade. De uso significantemente popular no Brasil, esta plataforma tem mediado 
as relações de milhares de pessoas umas com as outras, produzindo e reproduzindo 
saberes, levantando bandeiras, dividindo histórias. Tendo em vista esse panorama, este 
estudo de caráter qualitativo objetiva discutir possíveis relações existentes entre o novo 
feminismo, o direito das mulheres e a decisão de muitas delas por viajar sozinha. 
Apresentaremos uma revisão teórica com vistas a abordar o tema “mulheres que viajam 
sozinhas e mídias sociais”, fundamentada por produções teórico-metodológicas da 
Psicologia Social, Antropologia das Mídias Digitais, e de Estudos Feministas. 
Retomamos a história de duas mulheres que faziam juntas uma viagem de turismo pela 
América do Sul, e que foram assassinadas na cidade de Montañita, no Equador. A forma 
como o fato foi noticiado na grande mídia, de que as mulheres viajavam “sozinhas”, 
acabou gerando um caloroso debate nas mídias sociais sobre ocupação do espaço 
público pela mulher. A discussão foi alavancada por uma carta, intitulada “Ayer me 
mataron” (Ontem me mataram) escrita por uma jovem paraguaia, e publicada no 
Facebook. Esta carta representou um exemplo dos movimentos de cunho feminista que 
tem emergido desde o ano de 2015 até os dias de hoje, nas mídias sociais. Através do 
compartilhamento de textos, opiniões e hashtags, muitas mulheres têm atualizado a 
discussão acerca dos direitos das mulheres, iniciada na efervescência dos movimentos 
feministas, anos atrás. Comumente, tais movimentos são disparados a partir de 
discursos ou situações de violência envolvendo mulheres, acabando por revelar práticas 
sexistas que acontecem de forma velada na sociedade. Utilizando-nos desta 
fundamentação, realizaremos na sequência uma etnografia virtual, em que buscaremos 
analisar o conteúdo de páginas do Facebook cuja temática centra-se em mulheres que 
viajam sozinhas. Partimos da hipótese de trabalho de que as mobilizações têm sim, tido 
efeitos na vida das mulheres, potencializando transformações nas relações de poder e 
de gênero. Com este trabalho procuraremos ampliar o debate, hoje tão atual, sobre as 
questões envolvendo as lutas feministas na atualidade, pensando como as mídias 
sociais servem e servirão como território para a continuação (árdua) destas lutas.  
 
Palavras-chave: mulheres; feminismo; viagens; mídias sociais. 
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Resumo 
O alvo de discussão desse trabalho e também campo de prática de estágio curricular 
em Psicologia está na rede de proteção à mulher em situação de violência, 
especificamente em dois serviços: (1) Centro de Referência Mulher Cidadã Elizabeth 
Nasser, situado na Zona Norte da cidade de Natal, e (2) Casa Abrigo Clara Camarão, 
este de caráter sigiloso. Estudos apontam uma desigualdade histórica entre homens e 
mulheres, desigualdades sustentadas por uma cultura patriarcal que conforma relações 
assimétricas e hierarquizadas de poder. O fenômeno da violência, transversal a 
constituição das identidades de gênero, bem como conteúdo e contingente das relações 
desiguais de poder, também se associa às precárias condições de vida, escassez de 
recursos e oportunidades, baixa escolaridade, raça/cor, dentre muitos outros fatores, o 
que situa a violência enquanto uma problemática complexa. No tocante à violência 
contra a mulher, tais elementos conformam uma série de iniquidades sociais e 
desigualdades em saúde, assim como o déficit no acesso a direitos fundamentais e o 
exercício da autonomia e da cidadania. A oferta de serviços se faz, pois, um passo 
essencial para a promoção de saúde e garantia dos direitos das mulheres. Destaca-se, 
igualmente, a importância de abordar a questão da violência contra a mulher sob a 
perspectiva de gênero, compreendendo seu caráter histórico, intergeracional e 
relacional. Neste sentido, pretendemos compreender as dinâmicas no cotidiano dos 
serviços de enfrentamento à violência, avaliar seu funcionamento intersetorial e em 
rede, bem como entender o fluxo das usuárias dentro desta. Para alcançar tais objetivos 
foi utilizada a observação participante e construção do diário de campo a partir do início 
do estágio curricular em fevereiro de 2016. Durante o período de permanência nos dois 
dispositivos nos deparamos com uma série de precariedades estruturais, a saber: falta 
de segurança, de internet, pouca manutenção da estrutura física do CREN e 
indisponibilidade do carro em alguns momentos. Além disso, percebemos o 
engessamento das políticas frente às diversas realidades, contextos e situações, 
gerando uma atenção fragmentada e pouco sensível. Um indicativo disto se mostra na 
dificuldade em articular um trabalho intersetorial, por exemplo, com a rede de saúde 
mental e com a de proteção à criança e ao adolescente. A partir de problemas 
detectados em importantes recursos que fazem parte das ferramentas das equipes tais 
como as visitas domiciliares e de discussões de casos, percebemos que o processo de 
trabalho carece igualmente de maior articulação, visando o fortalecimento do trabalho 
interdisciplinar e do pleno funcionamento em equipe. Tendo em vista a ociosidade das 
mulheres na Casa Abrigo, destacamos que é premente o investimento em novas 
práticas de cuidado, mais criativas e afinadas com as diversas histórias de vida. Outro 
aspecto se refere ao manejo do sofrimento psíquico pelos profissionais da rede, o qual 
carece de valorização das tecnologias leves de cuidado, como o acolhimento e a escuta, 
sendo ainda forte a existência de condutas moralizantes e prescritivas. Ademais tem-se 
um trabalho marcado pelo dualismo vítima-agressor e, portanto, da condução de uma 
agenda punitiva. 
 
Palavras-chave: gênero; violência contra mulher; experiência de estágio; rede de 
proteção. 
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Resumo 
A presente pesquisa se propõe a se debruçar na obra de Dirceu Lindoso “Grande 
Sertão: os currais de boi e os índios de corso” para analisar a construção psicossocial 
da virilidade do homem sertanejo alagoano. Parte-se do pressuposto que o 
comportamento masculino de virilidade - como o conhecemos atualmente - é instituído 
socialmente a partir da necessidade de manutenção do patriarcado como modus 
operandi das sociedades ocidentais. A colonização portuguesa em terras brasileiras, 
amparada pela Igreja (missões jesuíticas), trouxe, em sua violência histórica, a virilidade 
e a hegemonia do homem como intrínsecas ao funcionamento da sociedade. A 
opressão portuguesa sob as populações indígenas que ocupavam o sertão se deu 
através da expansão dos currais de boi nas terras sertanejas, das guerras 
sanguinolentas (como a Guerra dos Bárbaros) e, principalmente, através da 
catequização. Com a infantilização dos povos indígenas no sertão nordestino e com a 
miscigenação intensa (brancos portugueses com índios), surge uma nova cultura 
sertaneja. Com a devastação da cultura do nomadismo indígena kariri em terras 
sertanejas, o índio se adapta totalmente às imposições do homem branco português, 
criando uma fidelidade a esse último e formando uma civilização do couro “domesticada” 
e beata. Os currais de boi cooptam o índio e o tornam um servo fiel dos pretensos donos 
das terras, impondo a esse índio a condição de vaqueiro jagunço. A proposta deste 
trabalho é analisar, do ponto de vista psicossocial, a construção do comportamento dito 
viril do homem no sertão alagoano, destacando os fatores históricos que construíram a 
representação social que exige desse homem a “macheza” como comportamento 
padrão. Além disso, outra função é identificar como a exigência de um comportamento 
padronizado dito como viril e másculo repercute na reverberação do machismo. O 
método de pesquisa utilizado foi o sócio-histórico. A pesquisa foi bibliográfica, por meio 
da obra do historiador alagoano Dirceu Lindoso. Esse último tem como foco de estudo 
a construção histórica do estado de Alagoas e de sua população. Conclui-se que o 
homem sertanejo alagoano (bem como o nordestino como um todo) é o ponto de 
encruzilhada entre o branco pobre português e o índio, altamente influenciado pela 
religião católica e pela ordem patriarcal vigente. A bravura e a coragem são 
características reforçadas socialmente no sertão, já que a maior parte da população 
masculina sertaneja trabalhava para senhores das terras ocupadas e daquela era 
cobrada fidelidade até em momentos de extremo perigo. Destacando sempre o homem 
como um componente imprescindível, a sociedade patriarcal do sertão alagoano é 
fundamentada na violência como forma de se demonstrar virilidade (qualidade que seria 
essencial para o homem). Normalmente, a mulher aparece como destituída de 
importância nas principais decisões dos grandes acontecimentos (com exceção de 
alguns momentos históricos como o do Cangaço, com Maria Bonita e Dadá, e na Guerra 
de Canudos). 

Palavras-chave: Análise psicossocial; Gênero; Política; Pesquisa intercultural. 
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Resumo 
Na história da criação dos presídios femininos até os dias de hoje é visto várias violações no 
que tange ao ser mulher no cárcere. Essas violações aparecem de diferentes formas, podendo 
dizer-se de uma diferenciação moral, em que a mulher é descriminada diferentemente do 
homem diante dos crimes cometidos, tendo em vista que, ela sai do que é imposto pela 
sociedade na imagem da boa mulher, e passa a fazer parte do sistema prisional, no qual 
continua sofrendo violações, como abandono, sendo privada de desenvolver o seu papel 
quanto mulher, pois além de não ter seus direitos efetivos,existe uma falta de políticas focadas 
na questões de gêneros dentro dos presídios. Dessa forma, o presente trabalho tem como 
objetivo geral analisar processos de violação de gênero no cárcere. E três objetivos 
específicos que se resumem em: investigar as condições de encarceramento da mulher; 
analisaras políticas de direitos específicos para a mesma; e compreender o processo de 
subjetividade da presa diante da violência sofrida. Para atingir os objetivos, foram realizadas 
quatro visitas, ocorrendo elas uma vez ao mês, ao Complexo Penal feminino de Natal/RN, 
sendo elas feitas com as mulheres grávidas e também mães em cumprimento de pena sob 
regime fechado, que estavam com seus filhos junto a elas. Utilizou-se de métodos como 
pesquisa qualitativa, entrevistas semiestruturadas, rodas de conversas, recursos lúdicos, 
observação participante e diários de campo. Para contextualizar, foram utilizados orientadores 
teóricos como, Foucault, Lima, Aguirre, Agra, Badinter, Stella, Assis e Constantino, Vargas e 
Winnicott. O Processo de pesquisa constatou inúmeras violações no que se refere a gênero. 
Foi verificado a diferença das visitas do presidio feminino para o masculino, no segundo 
existem três dias de visitas semanalmente, enquanto no primeiro apenas dois, sendo uma 
visita aberta e outra intima. Contudo, muitas mulheres não recebem visitas, e diferente do 
homem, que quando é preso, suas parceiras continuam junto a eles, as mulheres quando 
presas são abandonadas por suas famílias, passando a estar lésbicas. No tocante a políticas 
focadas na questão de gênero, as poucas que existem não são corporizadas, as mulheres 
não têm nenhum tratamento diferenciado, muito menos quanto estão grávidas ou com seus 
filhos junto a elas. No presídio em que se procedeu a pesquisa, também não existe nenhuma 
estrutura para essa mulher que está em situação de vulnerabilidade. Por conseguinte, 
acredita-se que existe uma deficiência de assistência a mulher no sistema prisional, como 
também problemáticas acerca do papel da mulher para a sociedade, sendo possível fazer 
diversas críticas. Logo, admite-se a importância de um enfoque para a mulher. 

Palavras-Chave: cárcere, violação de gênero, mulher. 
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Resumo 
Uma das grandes pautas quando pensamos em políticas para pessoas trans* é a 
garantia de uso do nome social. Esse ponto é tencionado em/a partir de diferentes 
instituições, como o ministério de saúde, secretarias de educação e órgãos variados. 
Porém, inevitavelmente ao abordar essa questão, podemos percorrer duas vias. Por um 
lado, precisamos entender toda a materialidade que os nomes carregam através do 
efeito performativo que podem evocar (e não raro o fazem). Por outro, potencializa 
nossa discussão se atentamos para o jogo político que se apropria da pauta do nome 
social e o joga nas cenas como moeda de barganha com e para a população trans*. O 
debate sobre uso de nome social por pessoas trans* tem movimentado certa cena 
política na atualidade. O direito a ser reconhecida a partir do nome escolhido para si 
acaba gerando controvérsias e resistências, o que nos convida a pensar sobre as 
complexas nuances que atravessam um ato supostamente simples como escolher um 
nome para si. A reflexão aqui apresentada nasce a partir de um dos debates da minha 
dissertação de mestrado e pode ser dividida em duas etapas: 1) entender os processos 
de nomeação como necessariamente atravessados pela relação com o Estado nos 
convida a perceber os processos burocráticos que separam os nomes próprios em duas 
categorias - Os nomes “verdadeiros” e os nomes sociais. Nesse primeiro ponto se faz 
importante atentar para as nuances dos jogos de linguagem que, jogando com discursos 
de peritos e estatutos de verdade, convertem o nome de registro numa das ferramentas 
de estabilização do sistema sexo/gênero. 2) entendendo o caráter estabilizador que 
atravessa as capturas institucionais do nome (através de cartórios, documentos de 
identidade, registros escolares etc.), nos é possível afunilar a perspectiva para perceber 
como na experiência das pessoas trans* o nome social se converte numa questão de 
grande importância que fala sobre o reconhecimento social e institucional dos próprios 
processos de transição. Esse reconhecimento que fala de uma legitimação de si 
converte-se num mecanismo de proteção que quando somado a outras políticas, é 
capaz de garantir às pessoas trans o acesso e a permanência em espaços de trabalho 
e de educação. Não raro, o direito ao nome social torna-se bandeira de luta dos 
movimentos trans* e pauta recorrente no diálogo com diferentes instituições. Como 
questionamento que guia esse trabalho, podemos tentar entender se o modo como as 
propostas de nome social são implementadas tanto no SUS quanto em diferentes 
instituições pode fazer com que ao fim ele atue como o que Agamben denominou de 
inclusão-excludente. A nível de conclusão percebemos que nesse contexto específico, 
a possibilidade de uma inclusão-excludente acaba por ser contingencial, passando por 
um complicado processo de personalização onde é atualizada a cada vez que uma 
pessoa funcionária imbuída com os poderes institucionais, se depara com uma nova 
demanda trans*. 
 
Palavras-chave: Nome Social, Transgeneridades, Gênero, Política Pública. 
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Resumo 
Este estudo pretende abordar a realidade das penitenciárias femininas brasileiras, tendo 
como hipótese que o sistema carcerário tem sua visão voltada para o homem. O assunto 
sobre desigualdade de gênero dentro do cárcere é relevante para a compreensão da 
luta feminista pelos direitos das mulheres, visto que, muitas vezes, a desigualdade que 
é camuflada no círculo social é despejada na prisão. A pena, que deveria ser apenas a 
privação da liberdade, torna-se a perda de muitos outros direitos, inclusive, no caso da 
mulher, o direito de exercer sua sexualidade e maternidade. Desenvolvimento: O 
sistema penitenciário brasileiro em geral, precisa de reformas. Ao analisar a situação 
precária dos presídios, fica a indagação se este sistema está de fato cumprindo seu 
objetivo de transformação e ressocialização. Ao falar da mulher, o assunto fica ainda 
mais complexo, já que, ao entrar em um sistema tipicamente masculino, ela vai 
perdendo a identidade feminina, tendo que se submeter a uma realidade na qual não 
considera as especificidades de ser mulher. Visto que a identidade é formada através 
da temporalidade concreta de passado, presente e futuro e que, no contexto da 
criminalidade, observa-se um passado de violência, um presente de abandono e um 
futuro incerto, cabe a discussão sobre o impacto que esta prisão causará na mulher 
como ser individual e social.  Objetivo: O objetivo é discutir a forma que a mulher é 
tratada no sistema penitenciário e a importância de que, suas peculiaridades, diferenças 
e necessidades sejam respeitadas. Espera-se contribuir para a desconstrução da ideia 
de que presídios são habitados apenas por homens, haja vista que conforme a mulher 
vai garantindo seu espaço social e econômico; de forma proporcional, os índices da 
criminalidade feminina também aumentam. Métodos: A revisão bibliográfica foi realizada 
através de pesquisa e livros sobre a temática. A fundamentação teórica baseia-se nas 
contribuições de Antônio da Costa Ciampa e Nana Queiroz, o primeiro, precursor dos 
estudos sobre identidade como categoria da Psicologia Social, a segunda, jornalista 
especialista em recorte de gênero. Resultados: Este estudo pode contribuir na 
compreensão da mulher no espaço das prisões, analisando a influência que a instituição 
tem na construção de sua subjetividade. Apontou a necessidade de que a mulher tenha 
suas peculiaridades resguardadas e consideradas em um ambiente ainda tipicamente 
masculino. Indica a necessidade de se criar programas que substituam o sentimento de 
pertencimento vinculado à cadeia, pela necessidade da ressocialização. 

Palavras-chave: Penitenciária Feminina, Desigualdade de gênero, Ressocialização. 
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“DONA DE CASA”: TRABALHADORA (IN) VISÍVEL? 
 

Antônia Vaneska Timbó de Lima Meyer (UFC), Lilian Mendonça Gomes (UFC) 

 

Resumo 
O presente trabalho buscou problematizar a identidade e o lugar ocupado na 
contemporaneidade pela dona de casa enquanto trabalhadora doméstica não 
remunerada no mundo laboral, levando em consideração a sua (in)visibilidade nas 
múltiplas dimensões: laboral, política, social e familiar. A relevância deste reside no fato 
da mulher ser, atualmente, um dos vários grupos sociais marginalizados no capitalismo 
contemporâneo. Dessa forma, desejamos nos somar aos estudos que buscam uma 
igualdade de gêneros na sociedade. Almejamos, aqui, colaborarmos com uma 
Psicologia Social Latino-americana que objetiva transformar a realidade social através 
da produção de saberes e práticas que visem transpor desigualdades historicamente 
construídas. Seguindo os estudos sobre a divisão sexual do trabalho, nos deparamos 
com uma realidade onde a mulher está destinada à esfera reprodutiva e o homem à 
esfera produtiva, ou seja, ao homem o espaço público (religioso, político, laboral), a 
mulher o espaço privado (casa e filhos). Nesse contexto, encontramos a figura da dona 
de casa como sendo responsável, exclusivamente, pelas tarefas domésticas e cuidados 
parentais e reprodutivos, de forma que estes lhe seriam inerentes por uma condição 
“natural” ligada ao seu gênero, devido a “qualidades biológicas” de cuidadora e 
reprodutora. Dessa forma, o trabalho realizado pelas mulheres na esfera doméstica é 
destituído do seu valor de trabalho, consequentemente, o mesmo carece de valorização 
e remuneração. Na contramão, ao homem seriam atribuídas qualidades inatas de 
criatividade, competência e desempenho que o destinariam as atividades públicas e 
produtivas (reconhecidas, valorizadas e remuneradas), além da “gerencia” de sua 
família, em termos hierárquicos, exercendo uma dominação sobre sua esposa e filhos. 
A pesquisa teve como objetivo geral problematizar a identidade e o lugar ocupado na 
contemporaneidade pela dona de casa enquanto trabalhadora doméstica não 
remunerada no mundo laboral. Tendo como objetivos específicos identificar a forma que 
esta é retratada na literatura e assinalar a existência ou não de dispositivos políticos e 
sociais voltados a esse sujeito. A pesquisa de caráter qualitativo foi realizada por meio 
de levantamento bibliográfico de materiais diversos que versavam sobre o tema em 
questão, utilizando-se das diversas bases de dados disponíveis. Os dados obtidos foram 
analisados a luz do aporte teórico sobre divisão sexual do trabalho, bem como das 
relações de gênero, focando-se nas categorias identidade, trabalho e gênero. As 
pesquisas realizadas no Brasil pelas seguintes instituições: Organização Internacional 
do Trabalho – OIT, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e o Instituto 
de Pesquisa Aplicada – IPEA, não apresentam dados específicos sobre a condição da 
Dona de Casa. Nos dispositivos legais esta surge em 1991 na lei n° 8.213 da 
Previdência Social, como beneficiária facultativa. O Ministério do Trabalho e Previdência 
Social não classifica a dona de casa como profissão, identificando-a como uma 
ocupação. Da mesma forma, esta não é reconhecida no âmbito doméstico e familiar 
como trabalhadora, sua identidade se delineia na figura da mulher naturalmente apta 
aos trabalhos domésticos e parentais e por isso mesmo, responsável pela execução 
destes, fato que é denunciado pelos estudiosos da divisão sexual do trabalho e das 
relações de gênero.     
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Resumo 
O estudo justifica-se pela intenção de contribuir para a formação de um corpus de 
conhecimentos capaz de subsidiar e ampliar a visibilidade e discussão teórico-prática 
sobre a violência de gênero. Questionam-se quais os principais tipos de violência sofrida 
pela população de travestis e transexuais, quais espaços da ocorrência da agressão e 
quem são os principais agressores desta comunidade. Como problematização, há o 
ocultamento das formas de violência, do silenciamento imposto a sujeitos trans no 
cotidiano de sua experiência, carência de estratégias de atenção à saúde direcionada a 
essa população e sua situação de vulnerabilidade, inclusão nos grupos de riscos 
relacionados à violência, às infecções sexualmente transmissíveis e a criminalidade. 
Desenvolvimento: Estudos sobre gênero e sexualidade denotaram a 
heterossexualidade como algo essencial, determinada biologicamente e condicionada 
na ordem dos valores e moral, excluindo outras formas da vivência da sexualidade. Por 
esse escopo, há confusão entre os conceitos orientação sexual, no qual a pessoa pode 
se considerar heterossexual, homossexual ou bissexual, e a identidade de gênero, que 
faz referência a como os indivíduos se reconhecem dentro dos padrões de gênero 
estabelecidos socialmente. Entre a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais (LGBT), as Travestis e Transexuais são as que mais sofrem com o 
preconceito e discriminação social, restando o trabalho informal, recorrendo à 
prostituição, espaço onde rotineiramente ocorre múltiplas formas de agressões. 
Destarte, como rota de fuga pela sobrevivência, pessoas transgêneros são ‘não visíveis’ 
na vivência societária, sendo renegadas e vitimadas pelo preconceito imposto pela 
normatização social. Objetivo: Analisar a partir do perfil sociodemográfico as situações 
de violência contra travestis e transexuais. Método: Pesquisa transversal, descritiva, 
com abordagem quantitativa, composta por 16 travestis e transexuais com idade mínima 
de 18 anos, selecionadas de forma aleatória, residentes em um município da região do 
Alto Sertão da Paraíba. A coleta de dados ocorreu em abril de 2014 utilizando-se da 
técnica de entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados com estatística 
descritiva através do programa de informática Microsoft Office Excel 
2013.Resultados/Conclusões: Quanto a etnia, 62,5% declararam-se pardas e 31,25% 
negras. Em relação a escolaridade, 56,25% possuem o ensino médio completo. A 
tipologia das violências que mais vitimaram travestis e transexuais foram: verbal 
(91,96%), psicológica (58,33%), física (33,33%) e sexual (25%), com frequência entre 
24 horas e seis meses anteriores à pesquisa. Quanto à espacialidade: a rua, a escola e 
os serviços de saúde configuraram os cenários das agressões. No que diz respeito ao 
agente agressor, os achados apontaram para vizinhos ou desconhecidos (75%), 
membros da família (41,66%) e profissionais de saúde (33,33%). Todas as formas 
indistintamente aconteceram entre os agentes e espaços da agressão. Ressalta-se a 
associação entre preconceito contra travestis e transexuais e racismo, a baixa 
escolarização e o tipo de ocupação profissional, majoritariamente cabeleireiras e 
garotas de programa. Na violência efetuada nesta população, acentuou-se o 
silenciamento das agressões sofridas e sua invisibilidade no contexto social e 
institucional reflete a inibição dos direitos humanos e ocultamento da realidade. 
 
Palavras-chave: Pessoas transgênero. Violência. Vulnerabilidade social. 
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Resumo 
Os estudos referentes à relação entre juventudes e política têm sido amplamente 
debatidos no campo das ciências humanas atualmente. No que concerne às 
possibilidades de diálogo entre política e cultura, um dos horizontes de participação tem 
sido a experiência em grupos e movimentos identitários que mobilizam o debate e 
reivindicação por demandas de cidadania vinculadas às questões de gênero e 
diversidade sexual. A partir disso, compreendemos que, hoje, a discussão sobre 
diversidade sexual tem ultrapassado os espaços tradicionais de participação política, se 
tornando um debate cada vez mais presente nas experiências de jovens não militantes. 
Desse modo, essas/es jovens são afetadas/os por um discurso que trazem à tona a 
necessidade de transformação social. A partir do enfoque nas questões sobre 
diversidade sexual e política, este trabalho abrange debates relativos ao eixo: Gênero, 
sexualidades e as dimensões da política no cotidiano. Tendo como objetivo 
compreender a visão que jovens não militantes têm sobre a ação política de grupos do 
movimento LGBT na cidade de Maceió. Aqui, discutiremos a partir de dois aspectos: as 
diferentes estratégias de enfrentamento à homofobia e transfobia; e a compreensão que 
essas/es jovens possuem sobre o movimento LGBT. Para isso foi realizado um grupo 
focal com jovens, de idade entre 18 e 29 anos, que apesar de não se considerarem 
militantes e/ou não participarem de grupos LGBTs, estavam a par das discussões 
pautadas por esses movimentos e, de diferentes formas, são tocadas/os pelas questões 
que circunscrevem as pautas do movimento, atuando em outros espaços onde esses 
temas são tratados, promovendo o debate à medida em que se sentem convocadas/os. 
O debate acerca das diferentes estratégias de enfrentamento à homofobia e transfobia 
perpassa questões relacionadas a articulação entre a sociedade civil e os movimentos 
sociais, pois considera-se que tal processo é importante no fortalecimento das bandeiras 
de luta. Um outro ponto, é o posicionamento crítico frente às atitudes discriminatórias, 
compreende-se que a educação é um elemento chave na desconstrução de práticas 
cotidiana. Além disso, a internet é tida como um importante veículo de exposição dessas 
questões, tendo em vista que contribui para um maior debate e articulação entre 
pessoas tocadas por essa temática. No que diz respeito à compreensão dessas/es 
jovens sobre o movimento LGBT, existem algumas críticas referente à colonização do 
movimento pela população gay, o que tem como consequência a invisibilização das 
lésbicas, das/os transexuais e das travestis. Essa problemática tem como consequência 
a hierarquização das pautas defendidas pelos movimentos. Na concepção dessas/es 
jovens a ação política ultrapassa os limites do próprio movimento social, pois 
compreendem que a política se faz não somente em espaços institucionalizados e 
organizados com esse fim, mas, sim, são práticas cotidianas, a partir de sua capacidade 
de liberdade e de sua própria existência em quanto sujeita/o. A partir de tais aspectos, 
consideramos que o caráter político das discussões de gênero e diversidade sexual tem 
ultrapassado os espaços políticos tradicionais, se tornado, desse modo, discussões 
cada vez mais presente no cotidiano de jovens que se sentem convocados a participar 
desse debate. 
 
Palavras-chave: juventudes; diversidade sexual; movimentos sociais. 
 
 
 



401 
 

401 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

OS NOVOS PARADIGMAS DE FAMÍLIA E A ADOÇÃO POR CASAIS 
HOMOAFETIVOS: REFLETINDO AS CONSTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA 

Thaymara Pontes Félix (UnP), Priscila Bezerril (UnP) 
 
Resumo 
Este trabalho buscou estudar os novos paradigmas de família bem como a adoção por 
casais homoafetivos. Tem como principal objetivo investigar e apresentar o que a 
Psicologia, em seu discurso e suas práticas, aborda sobre tal temática, clarificar a 
existência de novas maneiras de constituição de família que vão além da configuração 
tradicional e patriarcal.  Trata-se de uma pesquisa qualitativa, utilizando como 
procedimento revisão de literatura com busca nas bases de dados Scielo, BVSPsi, e 
LILACS, incluindo os seguintes indexadores: Casais homoafetivos, Processo de 
adoção, Novos arranjos familiares. E também foi feito entrevista semiestruturada com o 
primeiro casal homoafetivo adotante no Brasil a incluir no registro civil das filhas o nome 
dos dois pais. De certo, observamos que um dos maiores entraves dos novos arranjos 
de famílias é a dificuldade de aceitação por parte da sociedade. Ainda na 
contemporaneidade permeia o desejo de camuflar e não reconhecer as diferentes 
formas de constituição de famílias em virtude de modelo sociocultural imposto. O 
Conselho Federal de Psicologia baliza que a prática profissional do psicólogo é defesa 
qualquer tipo de preconceito e discriminação. A psicologia defende a não patologização 
da homossexualidade, empoderamento, protagonismo, e o respeito ao sujeito. A 
legislação pátria após anos de luta o Movimento LGBT, e demais órgãos, assim como 
IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família vem a reconhecer as novas formas 
de família, e tutelar à adoção por casais homoafetivos. Os resultados revelaram índices 
exorbitantes de dificuldades encontradas por casais homoafetivos no processo de 
adoção. Entretanto, notamos que todos os dias os militantes se empoderam, na busca 
da legitimação e garantias dos seus direitos, construindo novas possibilidades, como 
também rompendo os paradigmas. Neste sentindo, concluímos a importância de tal 
estudo, o quanto é necessário e potente trazer à baila tal discussão na academia, não 
só na produção literária, mas como também no currículo acadêmico, em congressos e 
seminários, na busca de descontruir os pensamentos preconceituosos que estão 
estabelecidos na sociedade como padrão, evitando assim adoecimentos, sofrimento e 
exclusão. Delegando que as práxis da psicologia devem ser guiadas pela ética, 
responsabilidade, efetividade, na defesa da dignidade humana, no empoderamento dos 
indivíduos e legitimação dos direitos humanos.  
 
Palavras-chave: Casais homoafetivos, Processo de adoção, Novos arranjos 
familiares. 
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Resumo 
Nos últimos trinta anos a psicologia social e comunitária, e, também a psicologia política 
têm lançado um olhar cada vez mais crítico e intervencionista para com os grupos de 
mulheres organizados em movimentos sociais ou mesmo de fora deles. Isto se dá 
porque houve um interesse em contribuir para as políticas de forma geral e políticas 
públicas que determinem e assegurem direitos humanos a elas, principalmente no que 
concerne à proteção contra a violência doméstica, assédio moral e sexual, restrição de 
mercado de trabalho entre outros. Desta forma, foi pensado um conjunto de 
intervenções psicossociais no âmbito da disciplina “Extensão” do curso de psicologia da 
Universidade Estadual da Paraíba. O referencial teórico a ser utilizado foi o da psicologia 
da libertação como proposta por Ignácio Martin-Baró. Este modelo tem como premissa 
principal levar em conta que as pessoas possuem o direito à liberdade, isto é, a buscar 
suas aspirações para uma vida melhor baseada na honestidade, responsabilidade e 
assertividade. Valoriza-se a relações pessoais e ideais políticos que consolidem um 
futuro igualitário para as coletividades, sem referenciar-se em práticas assistencialistas. 
Em outras palavras, a psicologia da libertação como fundamentação teórica da 
psicologia social e comunitária capacita as pessoas à realizarem melhorias nas suas 
vidas pessoais e consequentemente na comunidade pois elas se engajam em metas de 
mudanças sociais que tem como medida o alcance de benefícios para o grupo. Por 
conseguinte, um dos efeitos que se percebe em certas práticas é a organização dos 
grupos sociais em redes de apoio que sustentam o aprimoramento das relações 
interpessoais e redefinem o sistema de organização e auto-regulagem de associações 
comunitárias, ONGs e outras instituições que derivam ou dependem do apoio popular. 
Por sua vez se percebe nisto, práticas políticas no âmbito cotidiano. Os objetivos das 
intervenções foram: a) Fortalecer os vínculos de amizade e companheirismo entre os 
membros do grupo de mulheres da Sociedade de Amigos de Bairro (Bodocongó) em 
Campina Grande; b) Produzir intervenções que possam conscientizar as mulheres a fim 
de que tenham resiliência para enfrentar os problemas do cotidiano; c) Facilitar o 
esclarecimento acerca de um posicionamento crítico e político em prol da Sab’s e do 
bairro. O método escolhido foi o da investigação ação participante. Foram realizadas 
inicialmente visitas técnicas para a ambientação da equipe. A população-alvo foi 
composta por cerca de 30 mulheres na faixa etária dos 30 aos 60 anos; todas elas 
moradoras do bairro do Bodocongó, na periferia do município de Campina Grande. 
Posteriormente houve a prática das seguintes atividades: a) Palestra sobre 
empoderamento da mulher; b) Orientação de um posicionamento político assertivo e 
crítico no que diz respeito à divulgação de práticas de saúde na comunidade. E por fim, 
foi realizada uma teatralização onde as próprias mulheres encenaram a sua rotina no 
que diz respeito às condições de saúde no bairro onde habitam. Como resultados têm 
se que este grupo de mulheres consolidou seus vínculos de amizade e solidariedade 
bem como fortaleceu o posicionamento crítico sobre a saúde da comunidade. 

Palavras-chave: Intervenção Psicossocial; Sociedade de Amigos de Bairro; 
Empoderamento Feminino. 
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Resumo 
A violência contra a mulher pode começar desde a sua infância e naturaliza-se no 
cotidiano delas. No Brasil, este fenômeno de cunho psicossocial se consolidou baseado 
em relações de poder, onde as mulheres aparecem como vítimas e em geral, os homens 
como seus algozes. Existem várias formas de violência como psicológica, física e 
patrimonial e que são listadas pela Lei Maria da Penha (nº 11.340/06) constituída para 
a defesa das mulheres. Por conta disto, foi realizado um estudo exploratório realizado 
com os funcionários em uma instituição de ensino superior no município de Campina 
Grande sobre sua concepção da violência contra a mulher. Foi realizada a coleta de 
dados a partir de um questionário contendo 12 itens fechados e foi endossado aos 
informantes que haveria sigilo sobre suas identidades. A amostra foi constituída de 20 
funcionários (10 homens e 10 mulheres) sendo a coleta de dados realizada entre os 
meses de abril e maio do ano de 2015. Como resultados, tem-se que 100% 
responderam que a violência contra mulher é a mais presente em nossa atualidade e 
cerca de 55% consideram que as mulheres não denunciam o agressor pelo fato de 
terem medo na maioria dos casos. As formas de violências são identificadas como físico, 
patrimonial, sexual, moral e psicológico, onde cerca de 60% acreditam que ocorre mais 
violência psicológica do que os outros tipos de violência. 30 % da amostra indicaram 
que as leis de forma geral são falhas em proteger as mulheres. Foi concluído que 
independente de gênero e sexo a maioria dos sujeitos da pesquisa compartilham 
relativamente das mesmas opiniões em relação a violência estabelecida e a falha que 
existe em combater a violência contra a mulher, ademais cerca de 40% da amostra 
acreditam que criar novas leis capazes de proteger a mulher contra os seus agressores 
seria de interesse público. 

Palavras-Chave: Violência Contra a Mulher, Direitos Humanos, Lei Maria da Penha. 
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Resumo 
Os estudos sobre Juventudes demonstram que existe um interesse cada vez maior em 
se pensar as temáticas que atravessam a categoria juvenil a partir de diferentes 
contextos. Gênero, Cultura e Política são algumas das temáticas que, ao aliarem-se às 
questões das juventudes, ganharam destaque em torno do debate realizado por 
diversos atores da sociedade civil. Neste cenário político em que as/os jovens estão 
inseridas/os, a discussão sobre gênero surge como elemento central para a 
compreensão das juventudes, possibilitando, através dessa relação, o surgimento de 
novas demandas de cidadania. Uma das dimensões que estabelece o diálogo entre os 
estudos sobre a Juventude e os estudos de Gênero é a discussão sobre a participação 
política das/os jovens em coletivos e movimentos sociais que, orientados por um 
interesse no debate e nas lutas por questões identitárias, ganham cada vez mais espaço 
entre essa categoria. Os coletivos feministas são exemplos de grupos se destacaram 
ao se fazerem presentes no debate sobre as questões ligadas às relações de poder e 
subordinação na relação entre homens e mulheres. Em nossa pesquisa partimos do 
pressuposto de que a produção da militância ecoa de diversas formas, ultrapassando 
os espaços organizados mais tradicionalmente, pois considera que o movimento 
feminista se cotidianizou e se revela no contemporâneo de múltiplas maneiras. Portanto, 
o presente estudo teve como objetivo analisar e compreender a visão que jovens não 
militantes têm sobre as dinâmicas participativas dos grupos e movimentos sociais na 
cidade de Maceió. Para tanto, faremos essa discussão a partir de dois tópicos 
específicos: a) as diferentes estratégias de enfrentamento ao machismo; b) 
compreensões de feminismo. Para alcançar os objetivos de nosso estudo optamos por 
trabalhar com a metodologia dos grupos focais; que contou com a participação de jovens 
com idades compreendidas entre 18-29 anos de idade, que embora se identificassem 
interessadas pelo debate da temática, não se reconheciam enquanto militantes de 
nenhum movimento ou grupo feminista em específico. A discussão do grupo focal foi 
registrada em áudio e transcrita posteriormente para a realização da análise do 
conteúdo das categorias definidas à priori. Em relação ao primeiro eixo, as jovens 
colocam como estratégias de enfrentamento ao machismo as práticas cotidianas de 
combate às opressões e a educação como importantes ferramentas de desconstrução. 
Elas destacam também o papel fundamental que os movimentos feministas têm em 
romper com o machismo através da consideração da pluralidade nas formas de ser 
mulher e vivenciar os feminismos. Em relação ao segundo eixo, sobre as compreensões 
de feminismos, as jovens destacam duas concepções, que é o feminismo enquanto luta 
pela igualdade e o feminismo enquanto mecanismo de empoderamento. Ambas as 
compreensões são, de acordo com as jovens, práticas que permitem combater o 
machismo ao mesmo tempo em que emancipa e fortalece todas as mulheres. O 
feminismo enquanto teoria ou prática é um importante elemento de compreensão das 
dimensões do político no contemporâneo, pois é responsável por subverter e desafiar o 
que está posto através dos seus questionamentos em relação à naturalização do 
machismo enquanto elemento estrutural da sociedade. 

Palavras-chave: Juventudes; gênero; feminismo; movimentos sociais feministas.  
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 “FALTA COMPROMISSO COM ESTÁ POLÍTICA”: POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM UMA CIDADE DO 
NORTE 

Aline Portigo Xavier (UNIR), Maria Ivonete Tamboril (UNIR) 
 

Resumo 
A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher (1996) –considerada como diretriz básica para a criação das políticas públicas 
brasileiras – pondera violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no 
gênero, que pode causar morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 
mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.  No recorte temporal e 
geográfico atual de nosso país, as discussões, e consequentemente, ações voltadas 
para a situação da mulher brasileira são novas, apesar do problema ser tão antigo 
quanto a história da humanidade.  Contudo, apesar do aparato legislativo e das diversas 
ações governamentais brasileiras que visam o combate às manifestações de violência 
contra a mulher, o número de casos denunciados tem aumentado demasiadamente, 
embora haja quem diga que nesta seara não foi a violência que aumentou, mas sim as 
mulheres que estão denunciando mais. Dentre as principais conquistas no âmbito do 
enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, destacamos a criação da Lei 11.340 
de 7 de agosto de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Deste modo, esta 
pesquisa tem como objetivo geral a análise das políticas públicas desenvolvidas em 
Porto Velho–RO para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as 
mulheres, no período compreendido entre 2007 e 2012. Para tal, identificamos 
programas, projetos, planos e/ou ações desenvolvidas em Porto Velho – RO que visam 
o enfrentamento à violência contra as mulheres no período estudado. E para um maior 
aprofundamento sobre o desenvolvimento destas políticas, foram realizadas duas 
(ex)gestoras dos órgãos municipais que participaram da efetivação destas políticas afim 
de compreendermos melhor os principais avanços e dificuldades no desenvolvimento 
destas ações no âmbito das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. 
Para apreciação dos dados desta pesquisa empregou-se a análise documental e para 
no manejo das entrevistas com duas (ex)gestoras dos órgãos municipais que 
participaram da efetivação destas políticas utilizou-se a análise de conteúdo do Bardin 
(1977/1995). De acordo com os dados nacionais sobre condição da mulher brasileira, 
contatamos a presença exorbitante da violência doméstica contra a mulher no país. Em 
algumas destas pesquisas a Região Norte apresenta-se como a cidade que mais matou 
suas mulheres (Mapa da violência, 20012). Os resultados também revelaram o esforço 
da gestão municipal no período estudado em criar as condições mínimas estruturantes 
para que as ações do governo federal pudessem chegar a Porto Velho. Todavia a 
demanda extremamente elevada em meio a uma cultura dominante marcada pelo 
patriarcalismo e machismo combinada a uma escassez de ações efetivas pouco alterou 
os resultados da violência doméstica cometida contra as mulheres.  

Palavras-chave: Violência contra a mulher; Políticas Públicas; Lei Maria da Penha; 
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A APROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS PELAS MULHERES: 
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA AMBIENTAL 

Vitória Rodrigues da Silva (UNIFOR), Frederico Rafael Gomes de Sousa (UNIFOR), 
Maria Eniana Araújo Gomes Pacheco (UNIR), Sylvia Cavalcante (UNIFOR), Terezinha 

Façanha Elias (UNIFOR) 
 

Resumo 
O presente resumo apresenta as reflexões teóricas realizadas no Laboratório de Estudo 
das Relações Humano-Ambientais (LERHA), vinculado ao Programa de Pós-graduação 
em Psicologia da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), acerca dos modos de 
apropriação de espaços públicos por mulheres. Reconhecendo a cidade como um 
espaço muitas vezes hostil para a população feminina que, além do medo da violência 
urbana, sofre com o temor da violência sexual, ocasionando restrição na quantidade de 
locais frequentados, objetiva-se identificar movimentos de resistência na cidade de 
Fortaleza – CE ao quadro apresentado. Foi realizado uma pesquisa exploratória com 
coleta bibliográfica em revistas, jornais, livros, sites e bases de dados Scielo, Google 
Acadêmico, Portal (CAPES) e Catálogo do Acervo da UNIFOR. Justifica-se a 
importância da pesquisa no sentido evidenciar possibilidades criadas por mulheres de 
enfrentamento à situação de opressão em que vivem, tema amplamente debatido na 
atualidade, além de contribuir para produção científica que aproxime Psicologia 
Ambiental dos estudos de gênero, já que se constataram escassas produções nacionais 
que realizam tal convergência. A utilização do referencial teórico da Psicologia 
Ambiental (PA), como um campo de conhecimento multidisciplinar que estuda as 
relações de reciprocidade entre pessoa e ambiente, abrangendo a construção de 
significados e os comportamentos relativos aos espaços da vida, as modificações e 
influências suscitadas nas subjetividades (CAVALCANTE; ELALI, 2011), se configura 
como um dos mais produtivos para compreender a relação que se estabelece entre 
sujeitos e a cidade.  Seguindo essa compreensão, o estudo se fundamentou em um dos 
conceitos fundamentais da PA, a apropriação, que é um processo psicossocial central 
da interação da pessoa com o seu entorno, por meio do qual ele se projeta no espaço 
transformando-o em um prolongamento de sua pessoa, criando um lugar seu 
(CAVALCANTE; ELIAS, 2011). Durante tal processo há dois elementos: apropriação por 
ação/transformação e por identificação simbólica (POL, 1996). Por meio da pesquisa 
em jornais e informativos online destacou-se dois coletivos formados por mulheres que 
dialogam com o tema apropriação: Mulheres no Graffiti e Ciclanas. O primeiro formado 
por mulheres grafiteiras e que oferece oficinas para garotas, imprimindo suas artes nos 
muros da cidade e, o segundo, que incentiva o uso da bicicleta por mulheres e oferece 
aulas de mecânica para o que elas possam aprender a consertar seus meios de 
transporte e pedaladas em grupo. Ambos os coletivos possuem orientação 
assumidamente feminista. Como resultado foi percebido que as ações promovidas são 
formas de propiciar a apropriação dos espaços ao imprimir suas marcas, individuais e 
coletivas, em um claro ato de ação/transformação, tanto pela arte como pela ocupação 
ao se locomoverem na cidade, enfrentando contextos muitas vezes desfavoráveis, 
ressignificando a relação com o ambiente, se identificando simbolicamente com 
Fortaleza. Por fim, entendemos que ao se apropriarem dos espaços públicos, criando 
meios de habitarem neles, enfrentando as opressões impostas às mulheres, ambos os 
coletivos se apresentam como formas de resistência que muito diz sobre o momento 
atual de destaque dos movimentos feministas, indicando que as’ transformações são 
possíveis pela união em prol do mesmo objetivo: o empoderamento feminino.   

Palavras-chave: apropriação do espaço público, gênero, Psicologia Ambiental, 
coletivos. 
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ACESSO AO NOME: REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NA 
DEFENSORIA PÚBLICA PERANTE OS PROCESSOS DE JUDICIALIZAÇÃO DA 

TRANSEXUALIDADE 

Marina Wanderley Vilar de Carvalho (UFRJ) 

Resumo 
O presente trabalho apresenta algumas reflexões sobre o início da atuação da 
Psicologia na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, notadamente no Núcleo 
de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual - Nudiversis, no qual 
realizamos atendimentos e produzimos pareceres para os pedidos judiciais de 
modificação de prenome e gênero de pessoas transexuais. Estas são as pessoas que 
se apresentam com o gênero oposto àquele a elas atribuído no seu nascimento e que, 
então, reivindicam o reconhecimento social e legal para o gênero com o qual se 
identificam. Especificamente no que diz respeito à modificação dos documentos civis, 
não há legislação que a preveja; a exigência do processo judicial ainda é uma realidade. 
Compreendemos, assim, a transexualidade como uma experiência de vida relacionada 
às construções de gênero e analisamos que ela tem sido objeto dos processos de 
patologização e de judicialização em nossa sociedade, os quais por vezes se constituem 
como entraves à garantia de direitos a essa população. A partir de uma perspectiva 
ético-política e utilizando como ferramenta a Análise Institucional, buscamos colocar em 
análise o trabalho desenvolvido no Nudiversis e, especificamente, questionamos os 
lugares a que a Psicologia está sendo chamada e o que tem produzido a partir desses. 
A Defensoria Pública faz parte do sistema de Justiça e, por isso, cabe sempre questionar 
os objetivos e as artimanhas envolvidos no que podemos chamar de processos de 
judicialização da vida – no caso, os processos de judicialização da transexualidade. 
Optamos por fazer uso deste lugar de especialista no processo judicial para subvertê-lo 
e produzir outros discursos, visibilizar o sujeito demandante e afirmar um direito. Busca-
se, portanto, uma atuação que afirme a autonomia do indivíduo, na medida em que se 
respeita o pedido apresentado, e que não necessite coadunar com a lógica biologizante 
e patologizante. Nossa afirmação, portanto, não é de um diagnóstico, mas sim de uma 
vivência; não é de um enquadramento, mas sim de autonomia; não é de um padrão, 
mas sim de desejos, de formas múltiplas de ser mulher e ser homem. Compreendemos 
que essa atuação está inserida numa estratégia que visa viabilizar o acesso a direitos 
sociais - e, portanto, direitos humanos - que ainda não são legalmente reconhecidos e 
plenamente garantidos a essa população ainda bastante invisibilizada. 

Palavras-chave: Transexualidade; Judicialização; Psicologia Jurídica 
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DISCURSOS EM DISPUTA: (DES)PATOLOGIZAÇÃO DA TRANSEXUALIDADE 

Gustavo de Aguiar Campos (UFG), Domenico Uhng Hur (UFG) 

Resumo 
Este trabalho pretende realizar uma análise crítica de como se construiu a concepção 
da transexualidade na ciência médica-psiquiátrica e a contraposição dos ativismos e 
militâncias que contestam à lógica de patologização imposta aos corpos trans pela 
medicina. Com isso, objetiva-se investigar como esses dois discursos conflitantes agem 
na psicologia, enquanto ciência e profissão. A partir da revisão bibliográfica de trabalhos 
acadêmicos, percebe-se que o discurso médico-psiquiátrico sobre a transexualidade 
surge no início do século XX quando se utilizava o termo transexualismo para definir 
quem apresentava comportamentos que destoam da norma de relação direta entre sexo 
e gênero. Nesse período se faziam cirurgias de redesignação sexual apenas em caráter 
experimental. A partir de 1950 atribui-se às cirurgias o poder de cura da transexualidade. 
Em 1980, a Associação Americana de Psiquiatria inclui o termo transexualismo pela 
primeira vez no Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais, em sua terceira 
edição. Em 1994, no DSM IV o termo transexualismo é trocado por Transtorno de 
Identidade de Gênero (TIG). Na quinta e atual edição do DSM, lançada em 2013, há um 
capítulo intitulado “Disforia de Gênero” que foi escrito com o intuito de realizar um 
diagnóstico global da transexualidade. Fica evidenciado que a APA define a 
transexualidade como problema clínico. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina 
(CFM) em 1979 desaconselhou a aplicação de silicone em pacientes transexuais. Em 
1997 decidiu-se pela adoção do procedimento cirúrgico a nível experimental como forma 
de tratamento terapêutico para transexuais, indicando que a transexualidade significa: 
(1) desconforto com o sexo anatômico natural; (2) desejo expresso de eliminar os 
genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as 
do sexo oposto; (3) permanência desse distúrbio de forma contínua e consistente por, 
no mínimo, dois anos; (4) ausência de outros transtornos mentais. Em 2002 retira-se o 
caráter experimental da cirurgia de redesignação sexual feminina, dependendo ainda 
do laudo psiquiátrico e do acompanhamento multidisciplinar. No caso dos homens 
transexuais, a cirurgia de redesignação sexual masculina e os procedimentos 
complementares ainda são tidos como experimentais. Em 2010 o CFM põe em vigor a 
Resolução nº 1.955/2010, que revoga a resolução de 2002, retira o pronome “outros” 
em “ausência de outros transtornos mentais” e retira o caráter experimental dos 
procedimentos complementares em homens transexuais, mantendo apenas a cirurgia 
como experimental. Em contrapartida aos discursos médico-psiquiátrico que 
construíram a transexualidade como uma doença mental que deve ser curada, ativistas 
e militantes pelos direitos das pessoas transexuais fazem campanhas e se manifestam 
pela despatologização, a retirada da transexualidade do DSM, acompanhamento 
médico-psicológico humanizado e integral e garantia de direitos. O Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) mostra-se aliado às campanhas pela despatologização, 
regulamentando a profissão para o atendimento despatologizante, contudo, ainda é 
possível notar resquícios da lógica médico-patologizante nos documentos e ações do 
CFP. Conclui-se que a atuação acerca da transexualidade é um campo em disputa, o 
que faz necessário à psicologia acompanhar o que é debatido para intervenções que 
não diminuam a experiência transexual a uma patologia que pode ser curada.  
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TRANSCIDADANIAS POTIGUARES: POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA DE 
TRAVESTIS E MULHERES TRANSEXUAIS DE UMA ONG EM NATAL/RN. 

 

Tarcisio Dunga Pinheiro (UFRN) 

 

Resumo 
As abordagens acadêmicas brasileiras que se declinam/declinaram sobre os estudos 
sobre travestilidades e transexualidades são notadamente recentes. Os primeiros 
estudos que abarcaram a temática são datados em meados da década de 1990. A 
princípio, as primeiras produções tangiam as experiências das travestilidades. Esses 
estudos estavam arraigados, com maior frequência, em análises das configurações de 
sociabilização de travestis em zonas de prostituições e nas relações entre as 
travestilidades e mecanismos de prevenção às DSTs/Aids. Num segundo momento, as 
transexualidades tiveram visibilidade quando no ano de 2003 a socióloga Berenice 
Bento defendeu a tese de doutorado intitulada A reinvenção do corpo: sexualidade e 
gênero na experiência transexual. Esse momento é salutar para o campo dos estudos 
de gênero no Brasil, pois é a primeira vez que a teoria queer norteia teoricamente uma 
pesquisa com tal finalidade. Muito se ponderou sobre a centralização dos estudos sobre 
travestilidade e transexualidade no eixo sul/sudeste do Brasil. Desse modo, surgiu a 
ideia de se pensar as configurações dessas identidades de gênero numa capital do 
nordeste do país, o que originou a dissertação defendida no Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
PPGCS/UFRN. O cerne da investigação ancorou-se na análise da relação entre as 
experiências e vivências de travestis e mulheres transexuais e a categoria cidadania na 
cidade de Natal. Para isso, foram analisados, num primeiro momento, os 
desdobramentos incutidos na pauta de atuação de uma Organização Não 
Governamental da cidade, a Atransparência. Num segundo, e mais importante, 
momento, foram acompanhados os reflexos dessas ações no cotidiano de travestis e 
mulheres transexuais da cidade que pertenciam a ONG. Metodologicamente, o trabalho 
foi caracterizado como sendo uma pesquisa qualitativa, com desdobramento 
etnográfico. Através de entrevistas com questionários semiestruturados, foram 
formuladas perguntas que versaram sobre uma categoria principal, a cidadania, e 
categorias que compõe o pano de fundo da referida (nome social, acesso aos serviços 
de saúde, acesso ao mercado formal de emprego). A análise dos achados da pesquisa 
foi possível a partir da análise do discurso (Foucault, 1996), assim como da análise 
qualitativa de conteúdo (Caregnato e Mutti, 2006). Teoricamente, foi feito o exercício de 
pensar a teoria queer coadunando-a com a perspectiva da crítica ao eucorêntrismo do 
poder e do saber, com destaque basilar à relação entre teóricos queers nacionais – 
Bento (2014), Miscolci (2014), Pelúcio (2014) e Pereira (2012) -, e autores 
descolonialistas, tais como Mignolo (2008) e Quijano (2005).  

Palavras-chave: Travestilidades; Transexualidades; Cidadania; Natal. 

 

 

 

 



410 
 

410 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O GRUPO LGBT NA MÍDIA DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS 

Anderson Scardua (UFCG), Samilly Fernandes Sampaio (UFCG), Heloísa Maria 
Castro (UFCG), Ariadne Messalina Batista Meira (UFCG), Stella Ágnes Augusta de 

Lira (UFCG) 
Resumo 
Nestes últimos anos, o grupo LGBT tem tido grandes repercussões nas mídias, seja 
através de denúncias de violência ou da luta por conquistas de direitos. Ressaltamos, 
assim, o papel primordial dos veículos de comunicação na circulação de informações e 
produção de representações sociais. Entre estes, temos a mídia legislativa, que foi 
criada objetivando aproximar deputados e seu trabalho da população. Neste sentido, a 
mídia da Câmara dos Deputados Federais surge como importante meio de pesquisa de 
representações sociais sobre o grupo LGBT, na medida em que podemos perceber 
como estão sendo criadas formas de se compreender este grupo, dentro de um meio 
político onde são aprovadas ou barradas leis que o atravessam diretamente. Por 
Representações Sociais entende-se que são teorias do senso comum, pelas quais se 
fazem a interpretação e a construção de realidades sociais, com implicações nas 
práticas sociais cotidianas, incluindo as formas de relações entre grupos. O objetivo 
desta pesquisa foi entender e descrever as representações sociais sobre o grupo LGBT 
que são veiculadas através da Agência Câmara do portal da Câmara dos Deputados 
Federais. Através do sistema de buscas do próprio portal, buscou-se pelo termo LGBT 
e suas variações no período de 2011-2015. Utilizamos como método de análise a 
Classificação Hierárquica Descendente através do software IRAMUTEQ. Os resultados 
apontaram três classes em um universo de 122 reportagens, divididas em 1162 
segmentos de textos, dos quais 78,7% foram classificados. Neste trabalho traremos a 
primeira classe, correspondente a 44,7% das reportagens. Várias palavras surgiram 
nesta classe caracterizando a vulnerabilidade a qual este grupo está submetido: 
“discriminação”, “violência”, “preconceito”, “violação”, “assassinato”, “denúncia” e 
“disque 100” e o próprio termo “vulnerabilidade”, todas com nível de significância 
estatístico. Estas palavras demonstram a representação social do grupo LGBT 
ancorada na perspectiva dos direitos humanos, considerando o grupo como vulnerável 
e vítima de preconceitos e indicando a necessidade de criação de projetos de leis que 
propiciem direitos a esse grupo. Contudo, a palavra que mais se destacou nos diversos 
segmentos de texto foi o “NÃO”, indicando que as representações encontradas neste 
meio de comunicação são da ordem da negação ao direito e à construção de leis que 
propiciem cidadania e proteção ao grupo LGBT. É no âmbito escolar que esta 
polarização é mais objetivada, ressaltando a preocupação com crianças e jovens. Por 
um lado, ressalta-se que estes convivem com discriminações e violências neste espaço, 
por outro lado argumenta-se que a escola não seria um lugar para discutir sobre 
homofobia, ressaltando-se especialmente a negação ao kit anti-homofobia. Assim, 
observamos um debate conflituoso em que parte das representações positivas são 
construídas como resistência a uma negação incisiva, fazendo com que as propostas e 
projetos de leis que reconheçam os LGBT como cidadãos e sujeitos políticos sejam 
impedidos de se realizarem, mantendo a situação de vulnerabilidade política e social 
dos LGBT. 

Palavras-chave: LGBT, mídia legislativa, Câmara dos deputados federais, 

representações sociais. 

 

 



411 
 

411 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

COTIDIANO E SENTIDOS DO TRABALHO DOMÉSTICO INFORMAL 

Camila Trindade (UFSC), Giulia Oliva Grassi (UFSC), Tielly Rosado Maders (UFSC), 
Maria Chalfin Coutinho (UFSC) 

 
 
Resumo 
A vida cotidiana se expressa em diversos momentos e espaços na vida das pessoas. 
Logo a cotidianidade constitui tanto os momentos de trabalho, centrais em uma 
sociedade capitalista, como os momentos em que as pessoas se dedicam a outras 
atividades. Assim sendo, a presente proposta objetiva discutir o cotidiano e os sentidos 
do trabalho produzidos por trabalhadoras domésticas sem vínculo empregatício formal. 
Trata-se de um recorte da pesquisa intitulada “Práticas e produção de sentidos no 
cotidiano de trabalho”, desenvolvida por pesquisadores do Núcleo de Estudos Trabalho 
e Constituição do Sujeito - NETCOS, da UFSC. Acrescente-se que a pesquisa em 
questão foi aprovada pelo Edital CNPQ Universal 2013 e contou com bolsas do mesmo 
órgão de fomento. Entre os principais resultados das transformações que ocorreram no 
mundo do trabalho nas últimas décadas, destaca-se o crescimento do setor de serviços 
pautados na informalidade. O aumento destes tipos de relações de trabalho tem se 
justificado como uma das possibilidades de sobrevivência para trabalhadores excluídos 
das relações formais de trabalho. Essa modalidade de inserção ocupacional ocorre 
principalmente para trabalhadores não qualificados, como é o caso da maioria das 
trabalhadoras domésticas. Mesmo com as recentes regulamentações trabalhistas da 
categoria, um grande contingente de trabalhadoras ainda atua no mercado informal. 
Apresenta-se aqui a análise de entrevistas recorrentes realizadas com três 
trabalhadoras domésticas diaristas, sem vínculo formal de trabalho, com auxílio de 
produções imagéticas e a técnica da Agenda Colorida. A análise foi baseada nos 
Núcleos de Significação, que consiste na produção e articulação de pré-indicadores, 
indicadores e por fim os núcleos de significação. A partir desse processo, foram 
definidos 3 núcleos: Trajetórias, Trabalho e Vida Cotidiana e Vivências. O Núcleo 
Trajetórias evidenciou características divergentes e similares das encontradas na 
literatura do trabalho doméstico. Na literatura há predominância de mulheres de baixa 
renda e escolaridade, porém duas das entrevistadas são formadas no ensino superior 
e se inseriram tardiamente no mercado de trabalho doméstico em busca de renda e 
devido à dificuldade de inserção em suas áreas de formação. O Núcleo Trabalho e Vida 
Cotidiana corresponde aos aspectos que envolvem o cotidiano das trabalhadoras, 
desde as atividades realizadas em seu trabalho até mesmo as realizadas em suas 
próprias residências. Tais atividades abarcam a rotina de trabalho, as negociações, os 
aspectos relacionados à saúde das trabalhadoras, as atividades não remuneradas 
realizadas em suas casas e a gestão do tempo para as demais atividades do seu 
cotidiano, tais como: lazer, cuidado dos filhos, atividades físicas etc. Por fim o Núcleo 
Vivências que diz respeito as relações sociais e de trabalho construídas e sustentadas 
cotidianamente, os sentidos do trabalho e as concepções compartilhadas socialmente 
acerca do mesmo. Diante disso, pode-se assinalar que a vida cotidiana das 
trabalhadoras domésticas diaristas, no trabalho e para além dele, é intensa e envolve o 
acúmulo de diversas atividades e funções que demandam uma organização sistemática 
e grande esforço físico, uma vez que a atuação informal nos serviços domésticos 
constitui uma agenda com horários flexíveis e exige maior velocidade e quantidades 
significativas de faxinas. 
 
Palavras-chave: trabalho doméstico, vida cotidiana, informalidade. 
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Resumo 
Nossa sociedade é regulada por padrões morais, que devem ser apreendidos como um 
conjunto de normas, costumes, atitudes e comportamentos construídos socialmente e 
compartilhados por meio da enculturação. Sendo assim, as leis e as normas de uma 
sociedade são concebidas a partir da sua moral que regulam aquilo que é ou não 
permitido, inclusive juridicamente, numa determinada cultura. No que se refere ao Brasil, 
percebe-se que esta relação entre o moral e o legal é diretamente influenciada pela sua 
história de colonização, trazendo o fundamento judaico-cristão dos portugueses, 
ulteriormente reforçado pelas missões jesuítas. A dificuldade de aceitação da lei em 
favor do aborto, do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, na aprovação da 
eutanásia ou de clínicas de morte assistida ilustram a relação entre as políticas de 
controle dos corpos e a moral vigente, em nosso país. Um avanço nesse sentido, seria 
a publicação do decreto presidencial nº 8728 de 28 de abril de 2016, que permitiu o uso 
do nome social para pessoas transgênero, em abril de 2016. Contudo, foi aberto um 
projeto de decreto legislativo assinado por 29 deputados com a finalidade de impedir a 
consolidação de tal direito. Em janeiro de 2016, foi concedida a autorização da mudança 
de nome social e de gênero por meio de um processo movido pela família na 3ª vara da 
Comarca de Sorriso, em Mato Grosso. A criança de 9 anos teve acompanhamento no 
Ambulatório de Transtorno de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Núcleo de 
Psiquiatria e Psicologia Forense do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), por meio do qual a família 
obteve uma resposta positiva para entrar com o pedido na justiça a favor da troca de 
sexo e de nome social da menina trans. A necessidade de laudo de um psiquiatra e um 
psicólogo está prevista em lei para a realização de tal procedimento. Esta avaliação 
pode ser usando como base o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais 
(DSM-V), que estabelece o parâmetro que deverá ser utilizado por tais profissionais, de 
modo a padronizar o diagnóstico. Segundo o mesmo manual, indivíduos com disforia de 
gênero são aqueles apresentam conflitos entre o gênero de nascimento e o gênero 
vivenciado por estes, sendo esta dicotomia o principal critério do diagnóstico. O Brasil é 
um país cujo a moralidade religiosa ainda exerce uma expressiva influência, apesar de 
constitucionalmente ser um estado laico, questões morais se sobrepõem a este princípio 
legal, assim como sobre o direito individual e o corpo. Com esta premissa, o presente 
trabalho se propõe a discutir o direito sobre o corpo na esfera jurídica, dialogando com 
as proposições foucaultianas, no que tange as discussões sobre controle dos corpos e 
a expressão de identidade de gênero dos sujeitos. 
 
Palavras-chave: Psicologia, Direito, Transgênero, Foucault. 
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Resumo 
A promoção de saúde à população masculina apresenta-se como um grande desafio no 
exercício da Saúde Coletiva brasileira, convocando o recurso às humanidades para a 
compreensão de fenômenos masculinos que surgem no contexto das unidades de 
saúde. Os estudos em Psicologia e Ciências Sociais, em especial por tratar diretamente 
dos fenômenos subjetivos envolvidos nas dinâmicas sociais e políticas do cotidiano de 
maneira macro e micropolítica, têm se mostrado importantes aliados no 
desenvolvimento da Saúde Coletiva. Depreende-se que as masculinizações engendram 
necessidades específicas de saúde, posto que operam no processo de subjetivação 
capitalístico. Percebem-se no cotidiano dos serviços fenômenos os quais devem ser 
levados em consideração pelo profissional de saúde, tais como o acesso precarizado 
dos homens aos serviços de saúde, sobretudo em nível de atenção primária, que lida 
diretamente com a dimensão política e territorial. Compreende-se que os aspectos 
relacionados ao patriarcalismo e ao machismo, engendrados na socialização masculina, 
agenciam processos de cuidado fragilizados de usuários masculinos, possibilitando o 
desenvolvimento de problemas, tais como: a negligência do cuidado de si, a 
desresponsabilização e a violência de gênero (Lima; Merhy; Franco, s.d.). A partir do 
entendimento da Psicologia Política e suas relações com os aspectos de gênero e 
sexualidade infere-se que isto diz respeito a uma subjetivação singular atrelada à 
masculinização. Na perspectiva da identidade, gênero é uma construção social feita em 
torno das diferenças sexuais de mulheres e homens, referindo-se a uma relação na qual 
se articula o poder, e são formuladas as identidades de feminino e masculino nas 
sociedades (Lima; Jorge, s.d.). Tal perspectiva, ao se tratar de identidades, elenca uma 
política identitária fixa. Rompendo-se com esse prisma, considera-se a vivenciabilidade 
e agenciamento dos aspectos de gênero a partir de uma circunscrição em torno do corpo 
de uma sexualidade pré-discursiva, fornecendo elementos de contrassexualidade 
(Preciado, 2014). Este trabalho apresenta por objetivos analisar o processo de 
masculinização do macho e as reverberações disso para a promoção da saúde, 
considerando-se os aspectos de micropolítica no cotidiano dos serviços de saúde e no 
desenvolvimento da Saúde Coletiva. Trata-se de um estudo qualitativo de natureza 
cartográfica e é fruto de uma pesquisa avaliativa nacional compartilhada acerca do 
processo de implementação das redes temáticas de atenção à saúde. Utilizou-se o 
dispositivo do usuário-guia, acompanhamento intensivo de um sujeito nômade em sua 
produção de subjetividade e desenho de rede de cuidado. Observou-se com a pesquisa 
que aspectos relacionados à masculinidade do usuário-guia foram estratégicos na 
produção de seu cuidado enquanto paciente oncológico. Compreende-se que ao se 
pensar a produção do cuidado ao paciente masculino faz-se necessária demarcação de 
uma clínica da diferença, o que fornece elementos estratégicos para a Saúde Coletiva 
e para a Psicologia Política. Há a necessidade de se considerar a experiência no 
processo de trabalho em saúde, bem como a subjetividade, uma vez que o usuário é 
partícipe da construção cotidiana, política e territorial da saúde em âmbito relacional.  
 
Palavras-chave: Gênero e Sexualidade em Saúde. Masculinidades. Subjetividade e 
Trabalho em Saúde. 
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Resumo 
Este trabalho origina-se da inserção de estudantes da Fanor/Devry, localizada no 
município de Fortaleza-CE, no Programa Interdisciplinar de Extensão em 
Saúde Coletiva Bons Vizinhos, que ocorre numa comunidade de baixa renda localizada 
vizinho à sede da Fanor, numa área considerada de alto risco ambiental e sanitário. O 
mesmo tem como objetivo discutir sobre a violência contra a mulher da forma como é 
percebida pelos moradores da comunidade. O programa é composto pelos cursos de 
psicologia, nutrição, enfermagem, fisioterapia, direito, comunicação social, arquitetura e 
urbanismo e biomedicina. O objetivo geral é desempenhar ações de compromisso 
social, ético e político junto à comunidade referida, que se caracteriza por apresentar 
precárias condições socioeconômicas, de saúde, moradia, baixo nível de acesso aos 
serviços de saúde, baixa escolaridade e baixa empregabilidade no mercado formal. Os 
estudantes realizam inserções na comunidade, procedendo a um contínuo processo de 
familiarização e de intervenções, mediante uso de metodologias participativas, incluindo 
visitas domiciliares, conversas informais, fóruns comunitários, grupos de adolescentes, 
grupos de crianças e ações diversas de educação e promoção da saúde. Numa dessas 
ações, foram feitas visitas domiciliares junto a oito mulheres da comunidade com o 
objetivo de propor um diálogo sobre violência contra a mulher, conhecer um pouco o 
que elas entendem sobre violência de gênero, quais os meios jurídicos que podem 
recorrer caso sofram esse tipo de violência, e discorrer sobre a relevância da 
participação delas no combate a violência doméstica em suas próprias casas e na 
comunidade. A intervenção permitiu conceber que algumas apresentam um grande 
valor pessoal, reconhecendo o seu papel como construtoras de uma sociedade com 
menos diferenças entre os sexos, conhecem os seus direitos, os tipos de 
violência e contam relatos da comunidade onde algumas mulheres foram vítimas de 
violência, mas que foram amparadas pela lei Maria da Penha e as medidas cabíveis que 
foram acionadas. Entretanto, algumas se apresentaram habituadas com a nossa cultura 
machista, não acreditando no potencial de mudança da sociedade, nem na eficiência 
das leis de proteção à mulher. Expressaram também um discurso culpabilizador, no 
qual consideram a vítima como responsáveis pela violência que sofreram. Dentre as 
atividades, uma foi realizada junto a adolescentes – grupo de teatro – trouxe à tona a 
questão da violência de gênero nas escolas. O tema foi abordado por duas 
adolescentes, que se mostravam incomodadas com as relações de gênero na escola e 
na comunidade, tendo em vista que consideravam os meninos agressivos, e os 
professores despreparados para lidar com essa questão. Essas percepções 
demonstram a necessidade de inserir o diálogo sobre gênero e suas relações de poder 
tanto nas escolas como na comunidade, como forma de encontrar caminhos para 
superar a cultura machista e as relações desiguais e de violência contra a mulher.  
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Resumo 
Esta comunicação oral busca descrever a realização de oficinas de turbantes como 
ações de promoção da saúde e de cidadania, por integrantes do Núcleo de Estudos e 
Formação em Saúde (NEFES), em Salvador-BA, possibilitando a intersetorialidade 
entre as Políticas de Saúde da Mulher e da População Negra. A compreensão teórico-
epistemológica sobre promoção de saúde que orienta este trabalho parte da premissa, 
discutida por Czeresnia (2003), que afirma que promover saúde envolve o 
fortalecimento da capacidade individual e coletiva de transformar condições de vida e o 
lidar com a multiplicidade dos determinantes e condicionantes da saúde, através de 
ações que atendam as dimensões social e existencial dos sujeitos, embasadas na ética 
do cuidado e empoderamento. Pensando na importância de produzir reflexões sobre os 
determinantes gênero e raça e de criar espaços de troca, onde haja implicação dos 
sujeitos e representatividade, o NEFES buscou promover práticas alicerçadas no 
princípio da integralidade da atenção, através de articulações intersetoriais, validando 
assim o nosso espaço nesse eixo temático na perspectiva de Gênero, sexualidades e 
as dimensões da política no cotidiano. Foram realizadas duas oficinas de turbantes nos 
meses de outubro e novembro de 2015, dentro do ciclo de atividades temáticas do 
“Outubro das Mulheres” e “Novembro Negro”. Na intervenção realizada em outubro 
participaram estudantes de graduação e funcionárias de uma faculdade de Salvador. A 
segunda intervenção ocorreu em novembro, no Hospital das Clínicas da UFBA, 
participaram da oficina trabalhadoras do SUS e mulheres hospitalizadas. As 
participantes, em sua maioria, eram mulheres jovens e negras. Durante a realização das 
oficinas foram observadas às repercussões na percepção da autoimagem, a 
intensificação do pertencimento racial, o reconhecimento da história, a formação de laço 
social e identificação entre as mulheres. A dimensão racial constitui um desafio à 
implementação de políticas públicas dada a distância/iniquidade existente entre os 
níveis de saúde da população branca e os da afro-descendente em todas as regiões do 
País. Essa situação é ainda mais grave em se tratando das mulheres afro-
descendentes, como assinala a Política Integral de Saúde da Mulher. Sendo assim, a 
reconstrução de costumes e tradições africanas torna-se referencial para o trajeto da 
busca de identidades coletivas e individuais. As oficinas de turbantes, portanto, se 
apresentaram como uma prática de promoção da saúde e de cidadania, humanização, 
construção de um espaço de formação e integração de saberes no diálogo entre saúde, 
identidade e política. As intervenções ainda favoreceram a ampliação dos olhares das 
proponentes, profissionais e participantes para um conceito ampliado de saúde e para 
construção de novas estratégias de atuação que valorizem o fortalecimento da 
autonomia e o processo de humanização em saúde. 
 
Palavras-chave: gênero, política, saúde, identidade e cidadania 
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Resumo 
O presente trabalho propõe-se a compreender os significados e práticas de homens e 
mulheres jovens, estudantes de escolas públicas dos municípios de Cabo de Santo 
Agostinho e de Ipojuca acerca do uso dos métodos contraceptivos e do acesso as 
unidades de saúde. Fundamentou-se no debate feminista pós-estrutural sobre o uso do 
gênero e de outras categorias de desigualdade, a partir da noção de interseccionalidade 
e de subalternidade. A análise de caráter qualitativo e inspiração feminista foi realizada 
a partir de entrevistas com vinte e um jovens residentes desses municípios e com quatro 
profissionais da rede pública de saúde sobre o tema dos métodos contraceptivos e de 
prevenção. Estas tiveram como meta a construção de cenas e cenários que permitiram 
analisar a construção de trajetórias sexuais e pensarmos como a saúde pública se situa 
na rede de convívio dos/das jovens. Para análise das informações construídas 
utilizamos a análise temática de conteúdo buscando, à luz da teoria feminista 
interseccional, problematizar questões de gênero, orientação sexual, território, geração 
e classe social e os relacionando com os referentes políticos de autonomia, igualdade, 
integridade corporal e diversidade dentro dos direitos sexuais e dos direitos 
reprodutivos. O território escolhido foi uma região de intenso desenvolvimento 
econômico devido a chegada do centro industrial de SUAPE se configurando como um 
espaço fértil para instalação de políticas de assistência. Observou-se a dificuldade de 
relação entre os serviços de saúde e os/as jovens e a diculdade de acesso destes em 
buscar o serviço como instrumento de cuidado. Na maioria das unidades básicas de 
saúde pesquisadas não exista um trabalho específico para atender aos/as jovens e suas 
demandas. Ao que parece a preocupação com a gravidez ainda é o foco principal no 
cuidado, ficando invisibilizados outros riscos relativos à saúde. Não há um programa 
efetivo de educação para o cuidado de si, do corpo, das questões relacionadas ao 
prazer, aos afetos, valores e crenças que circulam em uma dada cultura, pautando os 
sentidos das práticas sexuais e das relações de gênero. Observou-se também a 
necessidade de refletir sobre educação em saúde sexual com os/as profissionais de 
saúde e a construção de espaços de diálogos sobre suas práticas profissionais, pois 
muitos fatores dos processos de trabalho atuais e o entedimento destes profissionais 
sobre os direitos sexuais e reprodutivos podem interferir no acesso dos/das jovens aos 
seus direitos. Buscamos com este estudo oferecer subsídios para a elaboração de 
estratégias de educação em saúde sexual e planejamento reprodutivo mais afinados 
com os Direitos Sexuais, os Direitos Reprodutivos e a perspectiva interseccional de 
produção de subjetividades. 
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Resumo 
A intervenção intitulada O que não tem censura, nem nunca terá: discussão sobre 
gênero, corpo e sexualidade com alunos e professores de uma escola pública foi 
realizada em uma escola estadual do município de Sobral–CE. Através da proposta 
visávamos abrir espaço para um processo de reflexão com interesse de fomentar a 
discussão sobre as questões de gênero junto a educadores e alunos. A proposta foi 
delineada a partir de uma intervenção anterior desenvolvida pelo grupo Prismas – 
Núcleo de estudos em Teoria Crítica, Indústria Cultural e Psicologia Social - em que as 
adolescentes referenciavam a escola como espaço de construção de gênero e 
legitimadora da opressão e abuso. A Teoria Crítica foi norteadora para discutir os 
processos de formação a partir das relações estabelecidas no ambiente escolar e fora 
deste. Através de suas proposições buscamos fomentar um processo de contestação e 
busca pela resistência ante aos ditames de uma educação tradicional, heteronormativa 
e que segrega aqueles que fogem dos modelos hegemônicos. O grupo, desenvolvido 
primeiramente para discorrer com garotas, foi ampliado e passou a contar em seus 
encontros com a participação daqueles que tinham interesse nas questões abordadas. 
Os debates com os educadores foram esclarecedores, pois demarcava o lugar em que 
a escola estava inserida, assim como o modo que estes faziam distinção entre homens 
e mulheres, seus corpos e demonstrações de sua sexualidade. O objetivo do trabalho 
era fomentar um processo crítico e reflexivo junto aos educadores e aos adolescentes 
sobre a compreensão destes atores em relação às temáticas. Buscávamos ainda 
identificar como os educadores apreendem o ambiente escolar e as temáticas 
propostas, bem como a implicação da escola na manutenção/desconstrução desses 
padrões. Quanto aos adolescentes a proposta era analisar os elementos do discurso 
que revelassem como apreendiam questões referentes ao corpo e sexualidade, além 
de identificar as apropriações sobre temas transversais as discussões de gênero. Foram 
realizados quatro encontros com os educadores e duas entrevistas individuais com 
professores da escola. O grupo com os adolescentes totalizou nove encontros e 
iniciavam com dinâmicas que introduziam os temas norteadores. A intervenção permitiu 
discutir e [des][re]construir modos de compreender e lidar com temas que atravessam 
as práticas educativas. Em meio aos debates os professores abordaram assuntos que 
não tinham espaço para discutir em outros contextos na própria instituição. Quanto aos 
adolescentes foi possível perceber a implicação através da participação de um número 
crescente de alunos que buscavam a princípio uma “aula sobre sexo” e que ao final 
estavam discutindo inclusão, respeito, aceitação e problematizando questões vistas nas 
diferentes mídias e também nas práticas cotidianas sobre o gênero, sexo, sexualidade, 
corpo, educação, padrões de beleza, consumo. Acolher o profissional que acreditava 
que discutir gênero é menos importante no contexto escolar do que o uso de substâncias 
psicoativas se delineou como um ponto para tensionar a invisibilidade da discussão. A 
intervenção provocou que aquilo que não tem censura deve continuar não as tendo visto 
que refletir sobre as práticas cotidianas transformam, mesmo que minimamente, as 
relações.  

Palavras-chave: Gênero, Teoria Crítica, Escola, Adolescentes  
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MULHER, TRABALHO E DEMOCRACIA 

Beatriz Cicala Puccini (USP), Mariana Luzia Aron (USP), Luis Eduardo Franção Jardim 
(USP) 

Resumo 
O objetivo desta comunicação é discutir duas funções sociais exercidas pela mulher na 
contemporaneidade: trabalho e maternidade, tendo como contexto as discussões sobre 
identidade feminina e consciência política na democracia. Procura-se demonstrar que 
tais funções são possibilidades importantes na construção de identidades positivas, e o 
direito ao seu amplo exercício vem sendo pautado pelo feminismo em contraponto às 
leis trabalhistas que desconsideram as especificidades da condição feminina. Diante da 
complexidade da vida da mulher contemporânea, levantam-se algumas questões sobre 
os principais conflitos que surgem da conjunção entre trabalho e maternidade. A maior 
inclusão da mulher no mercado de trabalho – e sua ascensão a cargos antes 
exclusivamente masculinos – aponta para o reconhecimento de suas competências 
laborais, mas desconsidera inteiramente a peculiaridade da sua condição em relação 
ao trabalhador homem, que não vivencia em seu corpo as transformações impostas pela 
geração de uma família, e se desresponsabiliza do cuidado com a prole amparado pelo 
conservadorismo da sociedade. Ao mesmo tempo em que o papel de trabalhadora não 
se restringe ao horário fixado em contrato, porquanto exija dedicação maior das 
profissionais que ocupam cargos gerenciais e com maior qualificação, não prevê a 
redução da jornada diária ou o tempo necessário ao cumprimento das prescrições 
médicas e de organismos internacionais que garantam a sua melhor saúde e a de seu 
filho. A partir de uma breve revisão bibliográfica sobre maternidade e trabalho feminino, 
observou-se a persistência de representações enaltecedoras da maternidade, que 
pressionam as mulheres para que sejam mães enquanto trabalham – apesar das 
condições adversas que tornam penosa essa conciliação – e recriminam a escolha por 
uma destas vivências: a maternidade exclusiva; ou o trabalho como prioridade integral, 
que não inclua o projeto de maternidade. Durante as décadas de 1960 e 1970 a ditadura 
civil-militar no Brasil contribuiu largamente para aprofundar o arraigado machismo da 
sociedade brasileira. Desde o golpe de 1964, o regime autoritário foi amplamente 
apoiado e esteve pareado a movimentos sociais conservadores que pregavam valores 
moralistas da família, tradição e propriedade. Discussões sobre aborto, emancipação 
da mulher na sociedade e mercado de trabalho foram severamente rechaçadas. Nos 
aparelhos repressivos, a violência e humilhações sexuais eram instrumentos de tortura 
para as mulheres. Os danos à discussão de gênero estenderam-se por décadas depois 
da ditadura. A dificuldade descrita por Saffioti (1969) e Oliveira (1999) em reverter as 
desigualdades de gênero tem persistido na contemporaneidade, e apesar dos 
avanços obtidos com a inclusão da mulher no mercado de trabalho, podemos observar 
a perversidade com que é dada. A mulher tornou-se trabalhadora porque é necessária 
ao sistema produtivo, mas as demandas próprias do gênero feminino não foram 
atendidas. “Seu papel de coadjuvante, assistente, zelosa, reafirmado por séculos de 
história, é um ponto de grande dificuldade de superação. ” (Vaz, 2003:133). Aponta-se 
a importância deste debate para o fortalecimento das políticas trabalhistas como 
proposição objetiva rumo à equidade de gênero na sociedade atual. 

  
Palavras-chave: trabalhadora, maternidade, identidade, consciência política, 
democracia.  
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FEMINISMO INTERSECCIONAL E MÍDIA: REPENSANDO DISCURSOS. 

Ana Paula Costa Nascimento (UNIFOR), Gwendoline Jacqueline Mignot (UNIFOR), 
Guy Bravos Monteiro Neto (UNIFOR), Aline Maria Barbosa Domício Sousa (UNIFOR) 

 
 
Resumo 
Diante dos discursos sobre a feminilidade, (re)produzidos pela mídia, temos como 
objetivo promover uma reflexão crítica em atenção a necessidade de problematizar os 
discursos voltados aos gêneros na contemporaneidade, tendo em vista as 
representações sobre os padrões de comportamento da mulher e quais espaços estes 
devem ocupar, além das influências midiáticas que assolam a opinião pública brasileira. 
Justifica-se a importância do trabalho mediante a perspectiva de (des)construção do 
que as pessoas compreendem sobre estereótipos e padrões de gênero, mas 
principalmente o lugar da mulher brasileira contemporânea veiculado nas mídias. Com 
ênfase qualitativa, e através de levantamento bibliográfico e documental (Chizzotti, 
2006; Gil, 2002), foram analisados trechos da reportagem escrita por Juliana Linhares, 
intitulada: “Marcela Temer: bela, recatada e do lar”, pela Revista Veja (Brasil), publicada 
em abril de 2016. Do ponto de vista teórico, analisamos os dados coletados sob a luz 
dos feminismos interseccionais (NOgueira & Oliveira, 2010) com uso metodológico da 
técnica da análise de discurso (Amossy, 2005) que considera a posição dos leitores 
como parte do lócus onde atuam (quer sejam literários, políticos ou intelectuais). Houve 
a compreensão de que os meios de comunicação são instrumentos de manipulação e 
representações sobre os comportamentos de homens e mulheres (Teixeira, 2013). Ou 
seja, os discursos não são neutros ou inocentes, mas carregados de ideologias 
(Sgarbieri, 2006). Deste modo, sabemos que o século XX foi marcado por mudanças 
econômicas-políticas que mudaram valores e a construção de papéis sociais (Biasoli-
Alves, 2000). Assim, na atualidade a mulher brasileira vem garantindo espaços na 
esfera pública, construindo suas imagens fora dos padrões machistas, sexistas e 
racistas; sendo este também um momento de ruptura política e histórico-social. Como 
resultado do trabalho, foi evidenciado que por detrás da reportagem citada há uma 
lógica normatizante do que é ser mulher, de como ela deve se comportar, falar e 
principalmente em quais espaços a feminilidade atua. A expressão “Bela, Recatada e 
do Lar” é o regresso à figura da mulher idealizada do século XIX (bela aos olhos do 
marido, recatada, não se envolvia na política e com linguagem polida); sendo uma 
negação aos protagonismos femininos. A teoria da interseccionalidade embasou a 
pesquisa, pois preconiza a desconstrução de categorias, como: preconceito, sexismo e 
racismo. Segundo Kerner (2012) tal discussão tem ocupado espaços na pesquisa de 
gênero. O reconhecimento de que formas sexuais de injustiça são, por um lado, 
análogas e, por outro, empiricamente entrelaçadas com outras formas de injustiça social 
- como as relacionadas à raça, à etnia e à religião - trazem importantes elementos para 
a desnaturalização das relações de poder que tornam (in)visíveis as minorias, sendo 
uma luta por espaços de igualdade e empoderamento feminino. Por último, a expressão 
da feminilidade na contemporaneidade deve atuar em pluralidades; permeando um 
atravessamento que está para além do gênero, da raça, da idade, da classe social ou 
da orientação sexual e para além do idealismo protagonizado pelas mídias. Um desafio 
para a produção de estudos voltados as questões de gênero e sexualidade, mas, 
sobretudo, para a psicologia política nas dimensões cotidianas. 
 
Palavras-chave: Feminilidade; Mídias; Feminismos Interseccionais; 
Contemporaneidade. 
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NOMES (IM)PRÓPRIOS: REGISTRO CIVIL, NORMA CISGÊNERA E PRÁTICAS 
PSICOLÓGICAS NO SISTEMA JUDICIÁRIO 

Maria Luiza Rovaris Cidade (UFRJ), Pedro Paulo Gastalho de Bicalho (UFRJ) 
 
 
Resumo 
Derivada de minha pesquisa de mestrado, concluída em março de 2016, a comunicação 
oral tem como objetivo apresentar uma das problematizações construídas a partir da 
análise de decisões judiciais relativas a processos de alteração do registro civil de 
pessoas trans no estado do Rio de Janeiro: a atuação da psicologia em tais processos. 
Sendo o registro civil regido por um princípio de imutabilidade no Brasil, as solicitações 
de alteração por parte de pessoas trans se tornaram paradigmáticas de múltiplas 
questões envolvendo o Estado brasileiro, o Sistema Judiciário e a sociedade civil a partir 
de concepções sobre sexo/gênero, moralidades e os limites do próprio campo jurídico. 
Como dispositivo de pesquisa, foram utilizadas dezesseis decisões judiciais julgadas e 
concluídas entre os anos de 2005 e 2014 no Rio de Janeiro e disponíveis no site do 
Tribunal de Justiça do estado, nas quais constam transcrições de documentos emitidos 
por profissionais da psicologia que efetivaram avaliações psicológicas das pessoas 
interessadas. Além disso, para a pesquisa de mestrado, foram efetivadas três 
entrevistas com pessoas trans que passaram por tais processos de retificação de seus 
registros civis. A partir da proposta de uma intersecção ético-metodológica entre a 
perspectiva cartográfica de pesquisa e a epistemologia feminista de base interseccional, 
foram elencados cinco analisadores que permitiram com que problematizássemos uma 
série de questões relativas a tais processos jurídicos: o inquérito como forma de 
processo jurídico; a busca por uma verdade real da transexualidade a partir de provas; 
a atuação de especialistas para a busca de tal verdade real; os efeitos de criminalização 
que os próprios processos jurídicos podem vir a produzir; e, por fim, o paradigma da 
judicialização no campo das questões de sexo/gênero. Na presente comunicação oral, 
pretende-se abordar um desses analisadores, ou seja, a atuação de especialistas da 
psicologia. Pretende-se colocar em análise, sob uma perspectiva crítica aliada à defesa 
dos Direitos Humanos, o saber-fazer da psicologia, mais especificamente a psicologia 
jurídica no que tange à elaboração de laudos, pareceres ou relatórios, enquanto campo 
de atuação profissional e de produção de conhecimento. Foi possível visualizar que, em 
todas as decisões judiciais analisadas, a efetivação da psicologia enquanto um saber-
poder reiterou produções normativas e ideais regulatórios relativos à norma cisgênera. 
Afirmada por uma racionalidade médico-jurídica operante na modernidade ocidental, a 
cisgeneridade, conceito proposto pelo movimento social de pessoas trans, produz 
modos de subjetivação que aliam a genitália de cada pessoa que nasce a uma 
declaração compulsória de sexo/gênero. De certa forma, as pessoas trans são 
dissidentes da norma cisgênera e, por isso, marcadas pelo estigma da “anormalidade” 
e da abjeção nos territórios de ininteligibilidade. Conclui-se que temos como tarefa ético-
política, enquanto profissionais da psicologia, o estabelecimento de alianças com 
movimentos sociais de pessoas trans e com a produção de conhecimento transfeminista 
para repensarmos as bases éticas da atuação em psicologia no que se refere a 
questões de gênero, à produção de conhecimento e à elaboração de documentos, no 
sentido de disputarmos e afirmarmos o caráter político de base crítica da psicologia 
enquanto ciência e profissão. 
 
 
Palavras-chave: Psicologia jurídica; Cisgeneridade; Transexualidade; Direitos 
Humanos. 
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DISCUTINDO A INFLUÊNCIA DAS QUESTÕES DE GÊNERO NO PAPEL SOCIAL 
DA MULHER. 

Raysy Karolina Silva Alves de Sousa (UnP), Emiliana Cristina Galdino Fonseca (UnP), 
Ana Izabel Lima de Oliveira (UnP), Juliene Marques Freire (UnP), Ludmila Vitória Lino 
de Carvalho (UnP), Paula Francinete de Holanda (UnP), Ingrid Jordana Sousa Diniz 

(UnP), Martha Emanuela Soares da Silva Figueiró (UnP) 
 

 

Resumo 
Este trabalho apresenta o relato da experiência de um projeto de extensão realizado no 
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Casa Renascer (CEDECA), que atua na 
garantia dos direitos das crianças e adolescentes, focando em situações de abuso e 
exploração sexual. Durante a vivencia no CEDECA, observamos a predominância no 
número de adolescente do sexo feminino quando comparado com os do sexo 
masculino, tendo em vista que umas das razões da violência contra a mulher é por essa 
ser considerada historicamente, socialmente, culturalmente, fisicamente e 
emocionalmente inferior ao homem - resultado da construção da sociedade machista, o 
que evidencia a desigualdade de gênero produzida na sociedade. Diante disso, 
percebemos a importância de se trabalhar o papel social da mulher, assim como discutir 
e problematizar com os usuários questões de gênero e como essas relações incidem 
sob nossa vida em sociedade. Para isso, organizamos grupos com os adolescentes do 
serviço (sete sujeitos entre 14 e 18 anos, sendo cinco do sexo feminino e dois do 
masculino fizeram parte da proposta), com o objetivo de promover o empoderamento 
dos participantes propondo pensar e discutir sobre as temáticas que permeiam a 
adolescência, trazidas por eles mesmos. Os encontros do grupo aconteceram no 
CEDECA, no município de Natal/RN, por meio de rodas de conversa, exposição de 
vídeos, imagens impressas, produção de cartazes, utilizando de data show, diversos 
tipos de papel, lápis, tintas, entre outros. As discussões produzidas em tais momentos 
abordaram a forma como as mulheres são vistas nos aparelhos midiáticos - exibimos 
um comercial de bebida alcoólica no qual a mulher era comparada a uma cerveja, em 
seguida colocamos imagens espalhadas no chão para elas escolherem a que mais 
chamava a sua atenção e depois discutimos sobre o que o vídeo e as imagens 
retratavam do lugar ocupado pela mulher na sociedade. Como resposta, as participantes 
apresentaram um discurso muito rico e interessante, pois falaram não somente sobre 
os pontos de vista, como também as vivências pessoais, demonstrando de forma ampla 
perceber as relações de hierarquização de gênero em seu contexto familiar e como isso 
é tratado dentro da sociedade, como a mulher é exposta na mídia, principalmente seu 
corpo, estando associado à venda de produtos como bebida e automóvel. É possível 
então perceber o grupo como um espaço de suma importância para a discussão e 
reflexão, onde trocamos informações e problematizamos as questões que atravessam 
a mulher e o lugar que ela ocupa na sociedade, para que com isso as adolescentes 
tenham uma visão crítica da exposição que a mídia faz da mulher, possam se 
empoderar, transformar suas histórias de vida e propagar as informações, como agentes 
de transformação na sociedade, para que as mulheres possam potencializar o seu lugar 
de sujeito de direitos.  
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MASCULINIDADES, GÊNERO E VIOLÊNCIAS 

Helena Rodrigues Barbosa (UFMG), Cristina Lopes da Conceição (UFMG) 
 

 

Resumo 
Diariamente nos deparamos com notícias (locais, estaduais, nacionais, internacionais) 
de violências sofridas por mulheres, tanto no espaço público quanto privado, tendo na 
maioria das vezes “a figura masculina” como agentes causadores, “homens” amparados 
por uma sociedade advinda de uma cultura baseada no sistema patriarcal.  Desta forma, 
esse trabalho propõe se a refletir sobre masculinidades e violência de gênero, utilizando 
como subsidio a intervenção realizada por meio de uma oficina pedagógica intitulada " 
as origens e as causas da violência doméstica", elaborada e vivenciada enquanto 
atividade do Programa de Extensão Universitária “Oficinas de Gênero e Cidadania” – 
Universidade Federal de Mato Grosso, Campi de Rondonópolis. A oficina foi realizada 
em parceria com o Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) 
e com o Programa de Reeducação Familiar do Ministério Público do estado de Mato 
Grosso. As atividades ocorreram dentro de um dos seis módulos do Programa 
“Reeducação Familiar”, o mesmo visa promover a reflexão e sensibilização de um grupo 
de homens, que sofreram sanções judiciais por violência doméstica, penalizados pela 
lei Maria da Penha. Os módulos foram realizados mensalmente, e a oficina 
‘disponibilizada’ pela equipe do CREAS, decorreu por meio de uma roda de conversa 
reflexiva, na qual foram utilizadas dinâmicas, vídeos e slides para direcionar as ações. 
Durante a roda de conversa, os participantes compartilharam suas vivencias da vida 
familiar, destacaram seus esforços e desafios para conseguir lidar com o uso da 
violência doméstica e de gênero, contra suas companheiras e familiares (mães, filhas, 
enteadas), destacando inclusive, pontos socioculturais que naturalizam a violência de 
gênero, elencando uma possível reflexão sobre suas atitudes. Neste sentido esta 
intervenção nos possibilitou refletir e tentar compreender quais dispositivos permitem a 
reprodução e manutenção da violência contra o feminino, não deixando de considerar a 
posição masculina “enquanto agressor”, entendendo a violência de gênero, não só como 
se apresenta, mais também como resultante de uma construção sócio histórica e 
cultural, mantida e velada pela sociedade. Por fim, concluímos que diante dos fatos, 
existe uma grande demanda, na qual devemos propor reflexão sobre a temática e 
promover estratégias, que permitam um espaço de desconstrução, que corrobore com 
as lutas de igualdade de direitos de gênero, classe, raça/etnia, possibilitando uma 
vivência baseada na equidade e nos direitos humanos. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MÃES EMPOBRECIDAS E FILHOS 
INSTRUÍDOS OU POR QUE NÃO SEGUIR UMA VIDA MARIA 

Francisca Denise Silva do Nascimento (UFC) e João Nelson Vasconcelos Neto (CED) 

 

Resumo 
O curta metragem apontado no título desse trabalho narra a história de filhas que 
repetem a mesma história de suas mães. Reproduzem a pobreza que lhes cerca e que 
não só é econômica é também política o que é pior por que nem as deixa perceber que 
a condição pode ser mudada. Utilizaremos aqui o conceito de pobreza extraído de Pedro 
Demo, pois para esse autor o pobre político é aquele que não é capaz de administrar o 
próprio destino. (2001; 13 e 14). Segundo Demo (2001), essa pobreza política é uma 
trava no olho do indivíduo pobre que não consegue tomar as rédeas de seu próprio 
destino. Tem mães, entretanto, que mudam essa trajetória a partir de seus filhos, como 
aquelas que temos encontrado no percurso dessa pesquisa. Por que essas mulheres 
resolveram mudar o curso das coisas? Este trabalho investiga o que leva mulheres 
mães em condições de pobreza material e política a superarem o habitus precário no 
que toca à trajetória de vida de seus (as) filhos (as). Nossa categoria de análise central 
será a de “habitus precário” como definida por Jessé Souza. Esse conceito explica como 
os sujeitos chegam a ser, pensar e escolher o que são e serão. A modernidade com 
suas promessas de um novo modo de vida deixa para trás a tradicional desigualdade 
de renda, de oportunidade, de exercício da cidadania. É fundamental entender como 
algumas mães conseguem diante de tão cristalizadas condições precárias negarem-se 
a reproduzir mais do mesmo e descobrem um modo de tornar o que é possível (porém 
bem difícil) em realidade. As informantes dessa pesquisa são mulheres que eram mães 
de crianças em idade escolar nas décadas de 70 e 80, ou seja, desprovidas de apoio 
estatal posto que as políticas de distribuição de renda ainda não tinham os moldes de 
hoje. Sua descendência logrou sucesso profissional e hoje tem uma posição bem 
diferente da ocupada na infância. A ambição desse trabalho é investigar o que leva 
mulheres mães pobres a superarem o habitus precário no que toca à vida de seus (as) 
filhos (as), e para dar sustentação a este temos como específico o objetivo de conhecer 
a representação social que essas mulheres tem de seu papel no seio da família e da 
educação.  De acordo com Jovchelovitch (2011; p. 35) as representações implicam um 
trabalho simbólico que emerge das inter-relações, e assim sendo queremos 
compreender como se formou o habitus precário e por que ele não foi reproduzido. A 
relevância dessa pesquisa reside no fato de que ao perceber as representações dessas 
mulheres podemos contribuir ao se pensar as políticas atuais. Nossa pesquisa é 
qualitativa e configurou-se no próprio instante da formulação do problema, ou seja, 
conhecer os significados que as mulheres mães nas décadas de 70 e 80 davam ao seu 
papel e à educação. Nossos resultados ainda parciais apontam para as relações de 
sociabilidade fora do cotidiano dessas mulheres como sendo o fato desencadeador da 
mudança de direção que quebra o ciclo da pobreza. 

Palavras-chave: Mulheres, Mães, Pobres, Educação 

 

 

 

 

 



424 
 

424 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

O TRÁFICO TAMBÉM É FEMININO! APROXIMAÇÕES AO TRABALHO DAS 
MULHERES NO COMÉRCIO VAREJISTA DE DROGAS 

Naiara Cristiane Silva (UNIVERSO/UFMG) 
 
 
Resumo 
O presente estudo, fruto de uma dissertação de Mestrado em Psicologia Social na 
UFMG, propôs-se a analisar a atividade de trabalho das mulheres no tráfico de drogas 
bem como os sentidos desse trabalho e os impactos psicossociais envolvidos na adesão 
a essa atividade. O comércio varejista de drogas como espaço hegemonicamente 
masculino abre as portas de suas “firmas” para a entrada das mulheres que passam a 
participar da meticulosa forma de economia marginal e geração de renda oferecida pela 
indústria das drogas. Nesse sentido, o tráfico de drogas é analisado nesse estudo a 
partir das questões conjunturais e estruturais evidenciando que a crescente participação 
das mulheres no negócio das drogas está na maioria das vezes alicerçada em profundas 
desigualdades sociais, que não podem ser dissociadas da globalização da economia e 
das crescentes precarizações do mundo do trabalho. Atualmente o tráfico de drogas é 
a atividade que mais encaminha as mulheres para o aprisionamento e as bases de 
entendimento continuam obscuras e invisibilizadas. Este estudo pautou-se na 
prerrogativa de que o tráfico de drogas se organiza e se estrutura como atividade de 
trabalho passando a representar possibilidade de inserção laboral também para as 
mulheres ainda que de maneira informal e ilegal do mundo do trabalho. A pesquisa de 
campo foi realizada na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) 
feminina localizada em Itaúna, Minas Gerais, com recolhimento de uma história de vida 
e observação de mulheres presas em decorrência do tráfico de drogas. No método de 
História de Vida, a preocupação central deve ser a narrativa do sujeito e como esta deve 
ser escutada, entendida e posteriormente analisada. Esta perspectiva se apresenta 
como uma inversão nos métodos clássicos da ciência, pois atribui à subjetividade um 
dado privilegiado. O aporte teórico privilegiado para construção da pesquisa foi a 
Psicossociologia do Trabalho, que apresenta suas próprias prerrogativas de entrada em 
campo, devir metodológico e de análise de dados. As especificidades do trabalho das 
mulheres e seus papéis na estrutura do tráfico de drogas foram analisados a partir da 
divisão sexual do trabalho e proporcionou compreendermos que assim como no 
mercado formal, o trabalho das mulheres nessa atividade é gestado e apoiado em 
profundas desigualdades. Os frutos dessas desigualdades são revelados através da 
subalternização feminina na atividade e ressoam como expressão máxima, nas 
ocupações de posições subsidiárias e no acesso à menores remunerações e às difíceis 
possibilidades de ascensão. A entrada definitiva das mulheres nesse comércio veio 
perpetuar um lócus laboral marcado por relações de exploração, violência, 
vulnerabilização e riscos que acometem tanto a mulheres quanto a demais jovens. A 
pesquisa evidenciou que características de gênero atreladas às representações acerca 
da mulher criminosa contribuem para a inevitável atribuição da entrada e permanência 
das mulheres nessa atividade com a presença masculina o que contribui para a 
vitimização das mulheres. Construiu-se por meio desse estudo a possibilidade de 
desnaturalizar a habitual vinculação de menos valia das mulheres no mundo do crime, 
reconhecendo-as como sujeitos ativos e protagonistas, com possibilidades de 
autonomia em suas escolhas.  
 
Palavras-chave: Mulheres, tráfico de drogas, trabalho 
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AFETIVIDADE, CONSCIENTIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA PARADA 
LGBT 

Domenico Uhng Hur (UFG), Fernando Lacerda Junior (UFG), Tanieli de Moraes 
Guimarães Silva (UFG), Thales Cavalcanti e Castro (UFG), Gabriel Mendonça Silveira 

(UFG), Nayara Ruben Calaça di Menezes (UFG), Karina Oliveira Castro (UFG), 
Gervásio de Araújo Marques da Silva (UFG), Larissa Rodrigues Moreira (UFG), 

Douglas Alves Viana (UFG)  

 

Resumo 
Os movimentos sociais de gênero e diversidade sexual irromperam como um novo 
acontecimento na sociedade e no campo dos estudos das mobilizações sociais. Trata-
se de um fenômeno social diverso, que não segue a lógica da luta de classes sociais, 
não ocorre nas instituições políticas tradicionais e não habita apenas o terreno molar. 
Trouxeram à tona um tema que aparentemente é “reprimido” no âmbito social, visto com 
um misto de tabu e curiosidade: a sexualidade e sua diversidade. As Paradas LGBT são 
imensas manifestações de rua que visam comemorar o dia do orgulho LGBT. 
Historicamente, surge em ressonância com as mobilizações desejantes e do devir 
revolucionário do mítico maio de 68, que não se restringiu apenas às barricadas de 
Paris, mas se disseminou no mundo inteiro assumindo diferentes configurações: a 
revolução molecular também foi atualizada no âmbito da sexualidade. A Parada é a 
manifestação pública, de rua, que violenta e fissura os códigos instituídos, mostrando 
que a sexualidade é muito mais complexa e indomável do que se previa: visibiliza-se de 
forma mais incisiva as bandeiras dos movimentos LGBT para a sociedade. O objetivo 
deste trabalho é conhecer a Parada LGBT de Goiânia e as opiniões de seus 
participantes, para discutir como aparece a relação entre afetividade, conscientização e 
participação política. Buscamos discutir se há uma relação entre a potencialização de 
afetos positivos com o processo de conscientização política. Realizamos uma pesquisa 
em 2013 na XVII Parada do Orgulho LGBT de Goiânia de duas formas: observação-
participante e aplicação de questionário tipo survey. A observação teve como função 
descrever aspectos emergentes da Parada, enquanto o questionário buscou investigar 
o perfil da população participante, conhecer representações gerais sobre a Parada e 
levantar possíveis relações entre afetividade e política. Das temáticas investigadas, 
encontrou-se significativa e forte correlação positiva estatística entre aumento da 
afetividade e aumento da conscientização acerca das políticas LGBT (r = 0,427). 
Também foi identificada forte correlação positiva entre o aumento da afetividade e a 
vontade de participar politicamente (r = 0,475). Por outro lado, quando analisamos a 
correlação entre conscientização e vontade de participar coletivamente encontramos r 
de 0,371, ou seja, uma correlação positiva moderada e, portanto, mais fraca do que as 
correlações com a afetividade. Dessa forma, entende-se que não importa apenas ter 
um saber cognitivo acerca das causas e lutas políticas, mas também se deve ser afetado 
por tal movimento para a assunção de uma participação política. Consideramos assim 
que a festividade das Paradas não implica numa despolitização, mas o contrário, como 
um processo que pode incitar mais ainda a participação política, visto que a correlação 
entre afetividade e vontade de participação, além de ser significativa, foi maior que a 
correlação entre conscientização e participação. Neste caso, a afetividade e a 
festividade não devem ser cindidas da tarefa política e a “revolução”, sim, pode ser uma 
festa. Para finalizar, consideramos que as políticas da afetividade da Parada eliminam 
o liame entre política e afetividade, em que a afirmação do desejo e o afeto são 
autênticas expressões de poder e potência. 

Palavras-chave: Gênero; Movimentos Sociais; Psicologia Política. 
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NARRATIVAS DE HISTÓRIAS DE VIDA DE QUEM VIVE O HIV: UMA PESQUISA 
SOBRE A VIDA ATRAVESSADA PELA CONDIÇÃO BIOLÓGICA 

Brígia da Silva Amaro Lelis Moraes ((UFC) 
 
 
Resumo 
Essa pesquisa é um estudo em Psicologia Social Crítica, com um embasamento teórico-
metodológico construído a partir da obra de pensadores contemporâneos das teorias 
críticas. Tem como objetivo compreender os sentidos dados pelos sujeitos que vivem com 
HIV/AIDS às suas experiências, nos processos de reconhecimento ou negação das 
metamorfoses identitárias. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, desenvolvida 
no âmbito do Mestrado em Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), que 
encontra no método de narrativas de história de vida uma possibilidade de conhecer, em 
parte, a subjetividade humana, permitindo que a narração da pessoa participante se 
manifeste de maneira espontânea. Trata-se de uma pesquisa que busca alcançar um 
turning point. No lugar de descrever patologias que identificam a maneira de o sujeito ser, 
o propósito é entender como é que a sociedade se estrutura de determinada forma a ponto 
de gerar sofrimento à pessoa que tem que viver em sociedade. Lembremos que uma 
pessoa que é soropositiva para o HIV, mas ainda não desenvolveu a AIDS, não tem a 
doença manifesta. Não obstante, continua-se traçando uma clara diferenciação entre 
soropositivos e soronegativos. Apesar de 91% dos brasileiros adultos vivendo, em 2015, 
com HIV e AIDS em tratamento há pelo menos seis meses já apresentam carga viral 
indetectável no organismo (quando a probabilidade de transmissão é consideravelmente 
reduzida), continua-se distinguindo as pessoas a partir do condicionamento biológico. 
Quem é soropositivo continua sendo visto como hospedeiro de um vírus letal que tem que 
ser controlado. A exemplo de outras pesquisas desenvolvidas no Grupo Interdisciplinar de 
Estudos, Pesquisas e Intervenções em Psicologia Social Crítica da UFC, o Paralaxe, 
partimos de uma concepção de sujeito que se implica no processo de constituição de suas 
experiências e, portanto, deve ser reconhecido enquanto tal. Nesse sentido, não houve 
aplicação de um questionário previamente estruturado para a realização das entrevistas, 
que aconteceram a partir das seguintes questões disparadoras: “quem você é”? “como 
você se tornou quem você é hoje”, “quais seriam seus planos de futuro, agora?”. A análise 
dos relatos trazidos se dá a partir da proposta teórica metodológica apresentada por 
Ciampa, Almeida e Lima que preza pelos relatos de um narrador sobre sua existência 
através do tempo e os processos de negação e reconhecimento identitário. Os fragmentos 
de narrativas, apresentados no texto dissertativo, perfazem a constituição, em linhas 
gerais, de três personagens diferentes. Um efeito narrativo que conecta formas de vida no 
que elas trazem de mais frágil. Três formas de vida que nos convidam a um mergulho em 
suas realidades distintas e que dizem muito sobre os sentidos dados à experiência de viver 
a exclusão e o medo na sociedade contemporânea. 
 

    Palavras-chave: Psicologia Social. AIDS. Identidade. Narrativa. 
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A “ILUSÃO” E O “CORRER ATRÁS”: CONCEPÇÕES DE POLÍTICA DE ATIVISTAS 
TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DA CIDADE DE MACEIÓ 

Carolina Lins (UFAL), Marcos Ribeiro Mesquita (UFAL) 
 

 

Resumo 
O presente trabalho é um dos resultados de uma pesquisa de mestrado realizada nos 
últimos dois anos na cidade de Maceió com ativistas do movimento travesti e transexual 
integrantes da Associação das Travestis e Transexuais de Alagoas (ASTTAL). Tal 
discussão surgiu a partir de entrevistas e de questões debatidas com as próprias trans 
ao longo da pesquisa, uma vez que a noção de política defendida por cada uma das 
colaboradoras nem sempre esteve clara, aparentando certa priorização da ação em 
detrimento da reflexividade sobre os fazeres do grupo no campo da política. O estudo 
foi norteado através da necessidade de compreender o engajamento das travestis e 
transexuais na cidade entre suas motivações e representatividades, tomando como 
perspectiva teórica a teoria da performatividade e seus atravessamentos na discussão 
de vidas precárias, introduzidas por Judith Butler. A pesquisa teve como objetivo geral 
analisar o ativismo político de travestis e transexuais na cidade de Maceió, através da 
ASTTAL; e como objetivos específicos investigar o(s) contexto(s) político(s) de 
surgimento da associação; identificar as principais bandeiras de luta e estratégias de 
ação do grupo; analisar as motivações das travestis e transexuais para o engajamento 
político; e analisar a experiência subjetiva da participação no movimento social. Para 
tanto, foi realizada observação participante, onde a escrita de diários de campo atuou 
como ferramenta adicional; também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
as militantes, através de roteiros de questões adaptados a cada uma das colaboradoras. 
Para análise foram realizadas leituras das entrevistas e pré-categorização, após essa 
fase, foram identificadas unidades de significado e só então estabelecidas as categorias 
que levassem em conta não só suas abordagens na entrevista, como também a 
relevância das mesmas para o contexto estudado. Uma das categorias discutidas se 
concentrou na concepção de política para as ativistas, e os resultados se subdividiram 
em três dimensões: a política partidária, política concentrada no movimento LGBT e 
política como busca pela cidadania e políticas públicas. Tais compreensões revelaram 
compreensões hegemônicas acerca do tema política, comumente baseadas em 
concepções midiáticas as quais as sujeitas tem acesso; uma contribuição do movimento 
LGBT para a precariedade na visibilização das pessoas trans no meio político; e o 
aumento da vulnerabilidade e desumanização operada pelo estado na forma da 
manutenção de ações que as afasta do acesso à direitos civis, fazendo com que sua 
luta se restrinja a reafirmação de si mesmas enquanto sujeitas e a busca por direitos 
temporários. 

Palavras-chave: concepção de política; movimentos sociais; travestis; transexuais 
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AS MARCAS DA DOR: NOTAS SOBRE A LEI MARIA DA PENHA NA CIDADE DE 
NATAL/RN 

Mikarla Gomes da Silva (UFRN) 

 
Resumo 
A Lei Maria da Penha surge como forma de coibir à violência doméstica, mostrando-se 
ao longo de seus nove anos de implementação como um marco na efetivação de 
políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. A Lei Nº 11.340/06 
apresenta-se como Lei Maria da Penha como símbolo da farmacêutica Maria da Penha 
Fernandes após sofrer duas tentativas de homicídio, em 1983, pelo seu marido. Falar 
da Lei Maria da Penha é colocar em evidência o sistema patriarcal, ou seja, sistema de 
estrutura de dominação masculina (BOURDIEU, 2005), onde o homem é visto 
hegemonicamente e verticalmente (ALBURQUEQUE JÚNIOR, 2003), pautado em uma 
masculinidade que tem como característica fundante a honra. Logo, os crimes de 
violência contra a mulher muitas vezes são justificados nesse ideal de patriarcado que 
introjeta na construção desses atores sociais. A Lei N° 11.340/06, Lei Maria da Penha, 
surge no cenário nacional como uma reivindicação do movimento de mulheres e 
movimento feminista como proposta de combate a violência contra esses atores sociais. 
A Lei é uma luta histórica de mulheres que ao longo do tempo luta por representatividade 
e contra o sistema hegemônico que dá ao homem poder absoluto, patriarcado. Deste 
modo, pode-se caracterizar por uma luta pelo direito de ser mulher e reivindicar as 
práticas de dominação masculina marcadas pelas violências físicas, entre outras, no 
corpo da mulher. O trabalho tem como objetivo apresentar a lei 11.340/06 como uma 
política pública específica no combate à violência doméstica que retira dos Juizados 
Especiais Criminais a autoridade de julgar os crimes de violência contra a mulher. A Lei 
Maria da Penha se estabelece como primeira ferramenta legal de enfrentamento a 
violência de gênero contra a mulher. Deste modo, a Lei é importante para pensar 
gênero, ou melhor, corrobora nos estudos de gênero para demonstrar que ao longo da 
história se vem travando uma luta contra o sistema patriarcal, como dito anteriormente, 
esse que vê o masculino como sujeito absoluto, evidenciando que esse sistema como 
mostra dados do Mapa da Violência (WAIESELFIS, 20015), mata e que essa morte tem 
cor, classe, idade. Dessa maneira, apresentamos os dados do Mapa da Violência na 
cidade de Natal/RN. A partir deste mapa podemos compreender a violência contra a 
mulher sendo fruto de uma construção histórica e social pautada nas categorias de 
gênero, de classe, raça/etnia e de relação de poder tendo como recorte espacial da 
pesquisa a cidade de Natal/RN. 
 
Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Violência. Mulher. Gênero. Políticas Públicas. 
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A INTERSEXUALIDADE E A RUPTURA DO SEXO BINÁRIO: NOTAS SOBRE A 
(RE) CONSTRUÇÃO DOS CORPOS. 

Mikelly Gomes da Silva (UFRN), Mikarla Gomes da Silva (UFRN), Marcos Mariano 
Viana da Silva (UFRN) 

 
Resumo 
Esse trabalho tem como objetivo apresentar a intersexualidade como condição corpórea 
que põe em evidência os limites da binaridade genital. Para tanto procurou-se 
problematizar os efeitos regulatórios do biopoder (Foucault, 1999), tendo como ponto 
de referência o saber médico nos processos de corpos entendidos como “anormais”, 
doentes, insumos que necessitam de intervenção médica. A intersexualidade é 
compreendida como condição corpórea que não corresponde à típica noção binária 
sobre os corpos masculinos e femininos. As pessoas intersexo nascem com 
características sexuais que desmontam a genitália como único caminho possível 
(vagina ou pênis). Dessa maneira, estes sujeitos são concebidos como sendo intersexo 
por atravessarem questões cromossômicas, gonodal e/ou genital. O termo intersexo é 
utilizado para apresentar uma ampla variação natural dos corpos, essa variação pode 
ser percebida no nascimento ou apenas no período de transição da infância para 
adolescência. Embora, ser intersexo esteja relacionado, tão somente, as características 
biológicas não incidindo na identidade de gênero, tão pouco, sexual, ao longo da história 
os sujeitos intersexos foram aprisionados na produção discursiva de um verdadeiro sexo 
pensado em relação direta com a categoria gênero. Desse modo, os intersexos são 
corpos que transitam as expressões de humanidades entendidas pelo saber médico 
como legítimas, sendo associado à patologia ou a chamada “ambiguidade genital”. Essa 
classificação dos intersexos como “anormalidade” justifica a intervenção médica com 
intuito de (re) fazer este corpo anormal adequando-se ao ideal do dimorfismo sexual 
(Laquer, 2001). A medicalização dos corpos não consegue entender que o corpo 
intersexo não encerra um corpo único, mas um conjunto amplo de corporalidades 
possíveis sendo assim a intersexualidade é variedade (Cabral, 2005). Destarte, o 
trabalho apresenta os sujeitos intersexos como desmonte da ficção e fixação binária dos 
corpos, uma vez que compreendemos como sujeitos que transgridem a imposição 
binária da genitália. Para tanto, dialogamos com os escritos de Michel Foucault (2001, 
1999) sobre biopoder, visto que esse possibilita pensarmos os dispositivos que 
atravessam, constroem e regulam o corpo intersexuado e, com teóricos dos 
estudos queer que criticam a patologização da intersexualidade, uma vez que entendem 
que essa é uma condição corpórea e não um estado de doença (Machado, 2005; Cabral, 
2005). Dessa maneira, focalizamos nossas considerações a partir do saber-poder 
médico como um conhecimento autoritário sobre o corpo intersexo. Com isso, 
procuramos evidenciar os discursos que disciplinam, regulam e esquartejam os corpos 
intersexos na pretensão de (re) criar um sexo em congruência com o gênero, 
encaixando-o assim, no modelo heteronormativo de existência. 

Palavras-chave: Sexo. Gênero. Intersexo. Saber médico. 
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SOBRE O ATO DE DIAGNOSTICAR A IDENTIDADE DE GÊNERO DAS PESSOAS 
TRANS NO MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS 

MENTAIS (DSM) 

Marcos Mariano Viana da Silva (UFRN) 

 

Resumo 
O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) é um documento 
oficial da Associação de Psiquiatria Norte-Americana (APA) que foi publicado pela 
primeira vez em 1952 e nas últimas décadas foi revisado algumas vezes, sendo a sua 
última revisão publicada em maio de 2013 (DSM-5). O DSM é a maior referência em 
saúde mental da atualidade e serve como suporte organizador e orientador para 
profissionais da área de saúde mental, companhias de seguro, indústrias farmacêuticas 
e assembleias legislativas em todo o mundo. Esse documento lista diferentes categorias 
de transtornos mentais e critérios para diagnosticá-los. No DSM-IV publicado em 1994 
foi introduzido o termo: “Transtorno de Identidade de Gênero” (TIG) que abrangia a 
transexualidade, a travestilidade e o fetichismo como patologias diagnosticáveis. No 
DSM-5, esse termo foi renovado por “disforia de gênero”. O DSM-5 também reformulou 
outra categoria que era apresentada como “Transtorno de Identidade de Gênero na 
Infância” por “Disforia de Gênero na Infância” para diagnosticar a transexualidade nas 
crianças. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo problematizar a questão: é 
realmente coerente diagnosticar o gênero? Para tentar esclarecer as disposições que 
fizeram surgir essa pergunta, citamos as vozes das pessoas trans sobre a apropriação 
do termo disforia de gênero e recorremos ao filósofo francês Michel Foucault (1998) e 
as suas considerações sobre o nascimento da clínica médica entre 1790 e 1820. 
Foucault faz uma investigação de relações quase estruturais sobre o espaço, sobre a 
linguagem, a morte e sobre o olhar. Segundo o filósofo, a grande diferença da medicina 
clássica para a medicina clínica é que a primeira se baseia em um pensamento médico 
classificatório das doenças, exercendo assim uma medicina das espécies, enquanto 
que a segunda foi fundada objetivando pensar as doenças como sintomas que existiam 
no corpo. Com isso, a linguagem clínica foi estabelecida a partir do exercício de 
autoridade do médico de ver e nomear. O visível para a medicina clínica é aquilo que é 
dito, enquanto que o invisível é tudo aquilo que permanece no silêncio. Os sintomas 
foram interpretados como signos do desenvolvimento e da diferenciação das patologias. 
Assim sendo, podemos relacionar as contribuições de Foucault (1998) com a 
constituição do DSM como manual classificatório de patologias passíveis de diagnóstico 
a partir da identificação da existência de sintomas/signos e com isso propor algumas 
indagações, como por exemplo: qual foi a pesquisa legitimada como científica que 
possibilitou a identificação da transexualidade como uma doença? Porque uma 
explicação sociológica, filosófica, psicológica e antropológica do gênero como uma 
categoria cultural não pode ser entendida como ciência no mesmo nível de uma 
constatação científica elaborada em um laboratório? Afinal, como é produzido um fato 
científico? O trabalho possibilita evidenciar e problematizar os efeitos da autoridade 
psiquiátrica sobre o corpo e as experiências de vida das pessoas trans. 

Palavras-chave: Pessoas trans. Diagnóstico. Gênero. DSM. 
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AS CHAMADAS PROFISSÕES FEMININAS EM DEBATE: NOTAS 
INTRODUTÓRIAS SOBRE GÊNERO, PATRIARCADO E ALIENAÇÃO 

Ana Kelly Adriano Viana (UECE), Ruth Maria de Paula Gonçalves (UECE), Gladys 
Pontes Andrade Costa (UECE), Mariana Silva do Nascimento (UECE) 

Resumo 
A pesquisa busca examinar a questão da mulher na formação universitária, 
reconhecendo que, historicamente, alguns cursos são voltados para as chamadas 
profissões femininas, a exemplo do curso de Psicologia. Nesse sentido, trazemos para 
o debate as categorias, gênero, patriarcado, alienação e emancipação feminina. Esta 
pesquisa se justifica primeiro por representar uma preocupação com o processo de 
alienação como complexo constituinte das relações humano-sociais agravada na 
sociabilidade do capital.  Com efeito, as categorias representam formas do modo de ser, 
consistindo em determinações da existência, presentes no ser social em sua 
concretude, antes mesmo de se fazerem pensamento vivido.   É oportuno enfatizar que 
a sociedade contemporânea, no contexto da crise estrutural do capital vem sofrendo 
inúmeros golpes nela desferidos, atingindo todas as esferas ontológicas do ser social. 
Desse modo, atinge desde a esfera da objetividade, alcançando o conjunto dos homens 
no que há de mais singular, sendo mais uma via pela qual justificamos nosso interesse 
de pesquisa.  Compreendendo que as bases teórico-práticas das chamadas carreiras 
femininas implicam em sua práxis, nos apoiamos na ontologia marxiano-lukacsiana, a 
partir da categoria alienação, considerando que seu fundamento ontológico está 
ancorado no antagonismo entre capital e trabalho. Desse modo, estabelecemos uma 
análise sobre gênero-patriarcado e a formação da estudante de Psicologia, a partir de 
estudos já realizados. No âmbito nacional nos apoiamos em Tonet, Lessa, Lane, 
Yamamoto, Holanda, Safiotti dentre outros. Assinalamos que, no contexto da crise 
estrutural, o trabalho alienado se acentua, com vistas a manter o sócio-metabolismo do 
capital, agravando aquilo que potencializa atividade, pensamento e sentimentos. Sobre 
o aumento do número de mulheres na universidade brasileira, destacamos alguns dados 
que estão vinculados a tal fato: expansão do ensino superior, maior expansão do ensino 
superior no setor privado em detrimento do público, expansão da matrícula feminina, e 
nesse caso, a psicologia contribuiu para tal crescimento, uma vez que consiste na 
escolha de um grande número de mulheres, aumentando a taxa de feminilidade entre 
os cursos de nível superior. Os dados observados destacam questionamentos sobre o 
porquê do fortalecimento do conceito de gênero em detrimento do sentido de 
patriarcado. Ressalta-se que historicamente, as mulheres ocuparam uma posição 
sempre inferior a dos homens, e, nesse sentido, advertimos que examinar esta realidade 
em termos de gênero, pode desfocar a atenção para as implicações decorrentes do 
poder patriarcal, em especial do status homem/marido, ‘neutralizando’ a exploração-
dominação masculina.  

Palavras-Chave: Emancipação; Alienação; Gênero; Patriarcado. 
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SIGNIFICADOS E PRÁTICAS SOBRE DIREITOS SEXUAIS E DIREITOS 
REPRODUTIVOS EM CONTEXTO ESCOLAR 

 
Keise Barbosa da Silva (UFPE), Jessica do Nascimento Silva (UFPE), Jucinara 

Rodrigues Bezerra (UFPE), Dandara Maria Oniilari Ferreira da Silva (UFPE), Jaileila 
de Araújo Menezes (UFPE) 

 

Resumo 
O trabalho faz parte da pesquisa denominada Significados e práticas sobre os Campos 
dos Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos: uma análise interseccional com 
mulheres e homens jovens e suas redes de convívio em território de desenvolvimento 
econômico3. No contexto escolar os discursos sobre sexualidade estão atravessados 
por fortes concepções preconceituosas e por ações que limitam o trato da temática de 
modo qualificado entre discentes, apesar e a despeito de legislações e orientações 
como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). O tema transversal Orientação 
Sexual, em sua descrição nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) 
busca direcionar a juventude para o exercício de sua sexualidade de maneira que esta 
seja responsável, utilizando-se deste tema para que as discussões acerca da 
sexualidade sejam pautadas no respeito. A promoção do debate sobre sexualidade a 
partir dos Direitos sexuais (DS) e dos Direitos reprodutivos (DR) possibilita considera-
los como partes fundamentais dos direitos humanos, sendo imprescindível, política e 
estrategicamente, sua efetivação para a promoção da autonomia e democracia sexual 
(ÁVILA, 2003; RIOS ET AL, 2002; RIOS; OLIVEIRA, 2012).Neste sentido buscamos 
relacionar os significados produzidos por jovens estudantes e por sua rede escolar - de 
escolas públicas do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca - sobre o campo dos Direitos 
sexuais e dos Direitos reprodutivos, salientando a intersecção entre os marcadores de 
gênero, socioeconômico, de geração e de território. Consideramos os cenários sexuais 
e reprodutivos compreendendo estes como um caminho, de acordo com Paiva (2006, 
p. 25), em que [...] “o recurso das cenas é um instrumento para coleta de dados e, ao 
mesmo tempo, para a ampliação da consciência e para a ação”. Analisando estes 
direitos (DS/DR) em contexto escolar, mais especificamente objetivamos: Relacionar os 
significados produzidos por estudantes sobre o campo dos DS/DR com ações 
desenvolvidas (ou não) pela escola sobre o tema. Realizamos entrevistas 
semiestruturadas com quatro jovens, dois homens e duas mulheres, residentes nas 
cidades de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho (Região Metropolitana do Recife), 
localizadas na Região do Complexo Industrial de Suape. A escola não tem uma 
abordagem própria ao tema e das poucas vezes que se compromete em promover o 
trato das questões de sexualidade recorre à metodologia de palestras ministradas por 
profissionais de saúde que ainda privilegiam o paradigma preventivista: mais proteção 
e menos prazer. Os/as jovens sentem a necessidade de falar e ouvir sobre sexualidade, 
não em aulas específicas de biologia, ou apenas em palestras que tratem a sexualidade 
como algo perigoso e com graves consequências, mas uma abordagem com diversas 
linguagens e recursos em que possam compreender esta ocorrência da vida como algo 
que compõem parte significativada experiência humana. 

Palavras-chave: Juventude; Sexualidade; Educação. 
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UM ESTUDO SOBRE O SOFRIMENTO SOCIAL E SOBRE O FENÔMENO DA 
DOMINAÇÃO BASEADO NA PSICOLOGIA SOCIAL E NA PSICOSSOCIOLOGIA 

Andreza Mariz da Silva (UFG), Bárbara Monielle Pinto Cerqueira (UFG), Nayara 
Ruben Calaça di Menezes (UFG) 

 
 

Resumo 
O presente trabalho é um estudo exploratório sobre o fenômeno da dominação e do 
sofrimento social baseado em teorias da Psicologia Social e da Psicossociologia. Seu 
recorte abrange a análise da dominação e o sofrimento social dentro de instituições, 
organizações e/ou grupos religiosos partindo de uma entrevista com uma participante, 
que vivenciou situações de opressão e tortura psicológica, privações e desmoralização 
dentro da instituição que frequenta. Os discursos de instituições religiosas têm sido 
objeto de estudo de várias áreas do conhecimento, em razão de sua complexidade e de 
sua marcante presença em nossa sociedade. Diante disso, este estudo buscará discutir 
acerca da complexidade desses grupos analisando aspectos relacionados ao 
sofrimento social; dominação; adesão à ideologia; silenciamento dos afetos; 
transformação; vergonha e história, buscando entender como esse fator macrocultural é 
utilizado para dominação e como é o sofrimento social que se origina dessa experiência. 
Segundo Ratner (2012), a macrocultura abrante três macrofatores, que são eles, as 
instituições sociais, os artefatos e os conceitos culturais. Os 
fatores macroculturais estão associados ao psiquismo afetando as emoções, a 
cognição e a percepção dos indivíduos. O pensamento coletivo orienta nossas ações 
de modo que a forma como agimos, entendemos e percebemos é determinada 
culturalmente. A psicologia inclui o indivíduo na cultura, com toda a sua individualidade, 
e a partir disso constrói uma cultura unificada pelo “comportamento individual 
compartilhado”. Para a realização do trabalho, foi realizada entrevista com uma pessoa 
que vivenciou situações de opressão e tortura psicológica, privações e desmoralização 
dentro de um grupo religioso. Para tanto, optou-se por realizar a Análise de Conteúdo, 
selecionando as categorias: sofrimento social; dominação; adesão à 
ideologia; silenciamento dos afetos; transformação; vergonha e história. Percebeu-se 
que a superação das situações de vergonha e humilhação acontece a partir de uma 
ressignificação dos sentimentos gerados, tanto individuais quanto das pessoas que 
participam do meio social desta pessoa, potencializando esse sujeito no mundo. É 
preciso que haja um enfrentamento de todas essas vivências dos indivíduos que foram 
marcados pela opressão. Se existem recursos disponíveis para que essa elaboração 
interna aconteça, é possível que todas essas marcas psíquicas e físicas possam se 
descolar desse indivíduo e trazer nossas oportunidades de vida. Os indivíduos são 
capazes de reescreverem as suas histórias, mesmo carregando a carga de sua 
historicidade. Ao compreender sua história, ele se torna capaz de reconhecê-la 
e modificar o modo pelo qual é afetado por esses fatos (GAULEJAC, 2014). Não 
podemos atribuir o sofrimento somente ao plano psicológico, mas é importante observar 
os aspectos sociais que perpassam por esse sofrimento. A partir disso, do contar e 
repetir aquilo que se viveu, é possível pensar sobre as relações que se estabeleceram 
nesse contexto e construir novas relações de poder, autoridade, papel social. O recontar 
a própria história tem papel fundamental nessa tarefa de restaurar e ressignificar a 
própria história de vida. 

Palavras-chaves: Psicossociologia; Psicologia Macrocultural; Grupos Religiosos  
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TRABALHO E GÊNERO NO CAPITALISMO: O TRABALHO DOMÉSTICO 
DESENVOLVIDO POR MULHERES 

Tielly Rosado Maders (UFSC), Camila Trindade (UFSC), Maria Chalfin Coutinho 
(UFSC) 

 
 
Resumo 
O presente estudo visa apresentar e problematizar aspectos da temática do trabalho 
doméstico desenvolvido por mulheres na atualidade. O mesmo foi elaborado a partir de 
uma revisão da literatura realizada com vistas a compor o campo teórico da pesquisa 
“Práticas e produção de sentidos no cotidiano de trabalho”, desenvolvida no Núcleo de 
Estudos Trabalho e Constituição do Sujeito – NETCOS, da Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC. Acrescente-se que a pesquisa em questão foi aprovada pelo 
Edital CNPQ Universal 2013 e conta com bolsas do mesmo órgão de fomento. Com as 
mudanças ocorridas no mundo do trabalho nas últimas décadas, é possível identificar o 
crescimento do setor de serviços caracterizado pela intensa precariedade e 
informalidade. O trabalho doméstico, situado na esfera do setor de serviços, é 
composto, em sua maioria, por mulheres, com baixa renda e oriundas de famílias com 
muitos integrantes, as quais desde cedo já realizam funções de limpeza da casa e 
cuidado, atividades que, em geral, as impedem de continuar os estudos. Mesmo com 
as recentes conquistas na regulamentação trabalhista desta categoria, no ano de 2014, 
somente 30% possuía carteira de trabalho assinada. Diante desse contexto, que 
constitui a vida de muitas mulheres, cabe ressaltar que grande parte delas são do meio 
rural e migram ou são levadas por suas empregadoras para as cidades maiores, em 
busca de melhores possibilidades de vida e de emprego. Entretanto, ao chegar nessas 
grandes cidades, geralmente pelo fato de possuírem escolaridade baixa ou mesmo 
serem analfabetas, possuem possibilidades muito restritas de inserção no mercado 
formal de trabalho.  Assim, os empregos desvalorizados socialmente e caracterizados 
a partir do senso comum como “trabalho de mulher”, configuram-se como única 
possibilidade de inserção no mercado de trabalho. A naturalização das funções 
realizadas nos serviços domésticos enquanto trabalho feminino se apresenta enquanto 
uma construção histórica, a qual tem sido legitimada e evidenciada nas formas sociais 
atuais, por meio de diferentes formas de discriminação de gênero que perpassam e 
constituem à lógica do mercado capitalista. Tais aspectos têm resultado na inserção de 
mulheres no mercado de trabalho em setores de baixa remuneração e baixa qualificação 
profissional, como citado anteriormente. Acrescente-se ainda que a desvalorização do 
trabalho doméstico, enquanto trabalho reprodutivo, mas não produtivo, evidencia a 
ambivalência das questões de gênero nos serviços domésticos, uma vez que a inserção 
de mulheres de classe média e alta no mercado de trabalho só é possível quando outras 
mulheres são contratadas para realizarem as atividades domésticas nas suas casas, 
liberando-as assim para o mercado. Em síntese, pode-se afirmar que o trabalho 
doméstico desenvolvido por mulheres se estrutura no mundo do trabalho 
contemporâneo, primeiro enquanto uma ocupação naturalizada a ser desenvolvida por 
mulheres, segundo enquanto única possibilidade de inserção e em terceiro lugar como 
um trabalho desvalorizado e marginalizado socialmente. 
 
Palavras-chave: trabalho doméstico, gênero, mulheres. 
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VIOLÊNCIAS DE GÊNERO COMETIDAS POR HOMENS:  POLÍTICAS DE 
IDENTIDADE, NARRATIVAS E CRÍTICA 

 
Kevin Samuel Alves Batista; Aluísio Ferreira de Lima; André Luiz Santiago Pires 

Bessa; José Alves de Souza Filho; Shamara Paiva Mendes 
(UFC) 

 
Resumo 
Essa comunicação objetiva discorrer sobre a relevância de estudos críticos envolvendo 
homens autores de violências de gênero para uma discussão profícua do fenômeno e 
maior alternativa para a superação dessa realidade opressora. No cenário internacional, 
percebe-se que o aumento dos índices desses atos ampliou as discussões, tanto no 
âmbito público, quanto no contexto privado. Grande parte dos estudos sobre violência 
de gênero aponta para a situação de vulnerabilidade e desvantagem social/simbólica 
enfrentadas pelas mulheres em diversas instituições sociais. São escassas, todavia, as 
investigações sobre os homens envolvidos em atos de violência dessa natureza, fato 
que parece contribuir para a manutenção de estigmas e práticas meramente punitivas 
sobre esses sujeitos. Portanto, busca-se ampliar a análise do fenômeno em foco. Para 
a realização da investigação, optou-se pela análise de autores engajados nas 
discussões sobre violência de gênero: Saffioti (1994/2001); masculinidades: Medrado; 
Lemos; Brasilino (2011) e identidade na perspectiva da Teoria Crítica: Ciampa (1987); 
Lima (2010/2012). Para tanto, cabe lançar mão da compreensão das identidades – 
como metamorfose – dos homens envolvidos no fenômeno, tendo como objetivos de 
compreender, à luz da Psicologia Social Crítica, o fenômeno das violências de gênero 
vivenciado por homens autores desses atos; analisar as discussões teórico-políticas 
acerca desses homens no contexto atual; e situar a relevância das narrativas de homens 
para a compreensão e superação do fenômeno de violências de gênero. Assim, 
entende-se que o enfoque nas narrativas de histórias de vida de homens autores de 
violência de gênero apresenta-se na como metodologia fundamental para a 
compreensão e enfrentamento da crescente escalada na perpetração da violência de 
gênero no Brasil. 
 
Palavras-chave: Masculinidades; violência de gênero; narrativas de histórias de vida; 
Teoria Crítica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



436 
 

436 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

VIVÊNCIAS NO COTIDIANO LABORAL DE TRABALHADORAS DOMÉSTICAS 
MENSALISTAS 

Tielly Rosado Maders (UFSC), Marcelo Augusto Morais (UFSC), Thales Rainer 
(UFSC), Maria Chalfin Coutinho (UFSC)  

 
 
Resumo 
Apresenta-se aqui resultados parciais de pesquisa com trabalhadoras domésticas 
mensalistas, relativos ao projeto “Práticas e Produção de Sentidos no Cotidiano de 
Trabalho”, contemplado pelo Edital Universal 2013 do CNPq e com auxílio de bolsas do 
mesmo. A pesquisa é desenvolvida pelo Núcleo de Estudos Trabalho e Constituição do 
Sujeito (NETCOS) da UFSC. Os serviços domésticos são constituídos por atividades 
necessárias à manutenção da vida humana e social, como o preparo de alimentos, a 
limpeza e higiene pessoais e de utensílios ou mesmo o cuidado a outros seres humanos.   
Mesmo sendo uma das mais antigas formas de trabalho assalariado no Brasil, apenas 
recentemente houve a equiparação dos direitos da categoria das trabalhadoras 
domésticas aos de outros trabalhadores. Seu contingente é constituído, 
prevalentemente, por mulheres com baixo nível de renda e escolaridade e uma entrada 
antecipada no mercado de trabalho. Além disso, no contexto de um país colonizado 
observa-se indícios de uma sociedade paternalista e escravagista, em que as relações 
de trabalho são desiguais, ambíguas e hierárquicas. A denominação “trabalhador 
doméstico” diz respeitos a diversas funções, tais como: faxineiro, cozinheiro, babá, 
motorista, jardineiro etc. Tal imprecisão ocasiona a contratação de trabalhadoras sem 
clareza sobre as funções que irão cumprir. Como o serviço doméstico acontece no 
espaço privado, a casa do outro, as relações de trabalho são invisibilizadas. O recorte 
da pesquisa aqui apresentado foi realizado por meio de entrevistas recorrentes com 
cinco trabalhadoras domésticas mensalistas (com vínculo formal de trabalho), junto a 
produções imagéticas e a técnica da Agenda Colorida. A análise se efetivou por meio 
dos Núcleos de Significação e chegou-se a 3 núcleos: Trajetórias, Trabalho e Vida 
Cotidiana e Vivências. O primeiro núcleo corresponde a história escolar e laboral das 
trabalhadoras e evidencia atravessamentos de gênero e classe. As entrevistadas 
interromperam os estudos ainda quando crianças para ajudar nas atividades de casa e 
iniciaram o trabalho doméstico remunerado precocemente. O núcleo Trabalho e Vida 
Cotidiana contempla o contexto e as características do trabalho realizado 
semanalmente na casa das patroas, incluindo a gestão das atividades de limpeza, o 
cuidado das crianças e também o preparo de alimentos para a família. Além disso, 
engloba aspectos fora do expediente, como a vida das entrevistadas em suas próprias 
casas. Por fim, o núcleo Vivências diz respeito às concepções das trabalhadoras acerca 
dos serviços domésticos em geral, a importância da renda e a desvalorização social da 
categoria, e também contempla às relações afetivas vivenciadas em seu cotidiano de 
trabalho. Concluiu-se que as entrevistadas realizam diversas funções diferentes em seu 
cotidiano de trabalho, tais como: babá, cozinheira, faxineira. Tais funções demandam 
grande organização emocional e prática para as trabalhadoras e configuram um lugar 
importante de negociações políticas e trocas afetivas com suas patroas e com os demais 
membros da casa, envolvendo até mesmo a educação das crianças. As relações de 
trabalho se revelaram de extrema intimidade e são mantidas cotidianamente por meio 
de acordos instantâneos e constantes, resguardando traços hierárquicos e ambíguos, 
característicos de uma sociedade desigual. 
 
Palavras-Chave: serviço doméstico, vínculo empregatício, cotidiano de trabalho, 
vivências 
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Kevin Samuel Alves Batista; Aluísio Ferreira de Lima; André Luiz Santiago Pires 

Bessa; José Alves de Souza Filho; Shamara Paiva Mendes  
(UFC) 

 
 

Resumo 
Essa comunicação visa discutir uma das principais pautas políticas da sociedade 
brasileira: a violência de gênero. O Mapa da Violência no Brasil (2015) localiza o país 
como quinto lugar em número de homicídios de mulheres e aponta vários estados das 
regiões Norte e Nordeste entre os maiores índices de violência contra a mulher e 
feminicídio. Somado a esses números, constata-se o crescimento de discursos 
aviltantes das lutas pela igualdade de gênero e das políticas de defesa à mulher. Esse 
quadro compõe um cenário desfavorável às lutas pelos direitos humanos e das 
populações em vulnerabilidade/desvantagem social e simbólica. Esse trabalho busca 
analisar criticamente as principais produções teórico-políticas no campo da Psicologia 
e áreas afins. Diante do material apurado, entende-se a urgência da criação e ampliação 
de espaços de discussão sobre relações de gênero e violências, para além dos espaços 
acadêmicos. As discussões feministas realizadas por Gomes Pereira (2008), Louro 
(2008), Saffioti (2001) entre outras, enfatizam a defesa da mulher, ancorados nas ideias 
de visibilidade, punição e prevenção do fenômeno da violência de gênero. Entretanto, 
percebe-se a ausência de intervenções que promovam a igualdade de gênero com as 
juventudes, além da falta de atenção e trabalhos com aos autores dessas violências, 
configura-se como um verdadeiro “rasgo na sacola”. Ou seja, vê-se a necessidade de 
perceber que essa e outras violências têm uma função de controle social, a fim de ‘deixar 
as coisas como elas estão’, e manter os sujeitos em posições que favoreçam o estado 
de exceção. Neste sentido, será apresentado as contribuições de Lima (2010); Butler 
(2003) e Fraser (2007) no que se refere aos questionamentos frente às atuais medidas 
punitivas e individualistas como estratégia de combate às violências de gênero e 
aviltamento dos direitos humanos. Entende-se a necessidade de discutir medidas de 
caráter crítico da conjuntura social e ampliação das noções de Justiça e igualdade de 
gênero. Entende-se que a visibilidade e as punições dessas violências têm sido 
importantes, todavia, acredita-se, também, que elas devam ser ampliadas e fortalecidas.    
 
Palavras-chave: Violências de gênero; Direitos Humanos; Igualdade de Gênero; Teoria 
crítica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



438 
 

438 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

REFLEXÕES SOBRE AS TENSÕE ENTRE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DENTRO DO 
PROGRMA SEM LIMITE DA CIDADE DE CONTAEM (MG) 

Romilda Sérgia de Oliveira (Unimontes) 
 
Resumo 
A proposta deste trabalho é fazer uma reflexão sobre as tensões entre inclusão e 
exclusão dentro do Programa Sem Limite da cidade de Contagem (MG) – uma ação de 
política pública de inclusão social. E também compreender as relações de 
empoderamento estabelecidas pelas mães dos seus usuários. O Programa Sem Limite 
tem por objetivo proporcionar o serviço de transporte complementar para as pessoas 
com deficiência física, com alto grau de comprometimento em sua mobilidade, tanto em 
atendimentos de saúde quanto de transporte escolar.  Para compreender se o Programa 
Sem Limite auxilia na inclusão social foram desenvolvidos os conceitos de exclusão 
social, dialética exclusão/inclusão e sofrimento ético-político.  Ao investigar a relação 
das famílias usuárias e Programa deparou-se, também, com a questão do 
empoderamento do feminino. Para Horochovski e Meirelles (2007) o conceito de 
empoderamento trata-se da constituição de organizações e comunidades responsáveis, 
mediante um processo no qual os indivíduos que as compõem obtêm controle de 
decisão sobre suas vidas e, democraticamente, participam dos arranjos coletivos, bem 
como compreendem criticamente o ambiente no qual estão inseridos. Nas falas das 
entrevistadas percebeu-se a falta de interação com o Programa Sem Limite. Seus 
relatos, também, demonstraram uma relação ambígua entre prazer e sofrimento de 
serem mães de uma criança/adolescente com deficiência e, a expectativa de que o 
Programa aliviasse suas dificuldades diárias, bem como promovesse momentos de 
cultura e lazer. Compreender as tensões entre inclusão e exclusão vivenciadas pelas 
pessoas com deficiência (e também pelas suas famílias) assistidas pelo Programa Sem 
Limite. Analisar se a mobilidade oferecida pelo Programa Sem Limite contribui para a 
inclusão social. Realizar revisão teórica sobre exclusão social, dialética 
inclusão/exclusão, e empoderamento do feminino. Foi realizada a metodologia de 
investigação qualitativa por meio da triangulação de dados, consistindo na revisão 
bibliográfica, levantamento documental e entrevistas semi-estruturadas com os técnicos 
que acompanham o Programa e mães de crianças e jovens participantes do Programa 
Sem Limite. O Programa Sem Limite apresentou-se a partir de um conjunto de tensões 
entre a perspectiva da inclusão e exclusão. Foi constatado, por exemplo, que o 
Programa foi implementado sem um levantamento prévio da demanda existente no 
município. Após o início de suas atividades foi necessário, devido a alta demanda, a 
criação de critérios para sua utilização, o que acarretou na exclusão de alguns usuários 
e uma série de conflitos para o Programa. Um dos desafios foi compreender o Programa 
Sem Limite a partir do conceito de sofrimento ético-político proposto por Sawaia (2008a, 
b), o que significa pensar como centro do Programa o sujeito usuário dele, resgatando 
a sua humanidade através da afetividade e de seus direitos. Porém, percebeu-se, pelos 
relatos, que a família usuária não tinha nenhum papel atuante no Programa, em nenhum 
dos níveis de planejamento, implementação e avaliação. Ou seja, o Programa foi 
pensado para elas, mas sem elas.   

 
Palavras-chave: Dialética exclusão/inclusão. Pessoas com deficiência. Políticas 
públicas. Políticas de inclusão social. Empoderamento do feminino 
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EXPLORANDO A RE(X)ISTÊNCIA NA PSICOLOGIA: POR UMA PRÁTICA 
TRANSFORMADORA DA CONDIÇÃO DA MULHER NA SOCIEDADE. 

 
Kamila Gadelha Farias (UFCG), Heloísa Maria da Silva Castro (UFCG) 

 
 
Resumo 
O trabalho proposto tem o intuito de discutir acerca dos pressupostos da Psicologia 
Feminista, originada em torno dos debates da segunda onda feminista das décadas de 
1960 e 1970, especificamente em questionar uma psicologia sem posicionamento 
político intrínseco, mas a psicologia ser mais uma forma de se situar no mundo. A 
estrutura do trabalho centra-se em abordar a psicologia feminista enquanto fruto das 
contestações dos feminismos, versando sobre as metodologias feministas e sobre as 
terapias feministas. A metodologia apropriada nesse trabalho consiste de cunho 
qualitativo, com fins exploratórios, no sentido de explicitar e de se familiarizar com o 
tema da psicologia feminista, através de um levantamento bibliográfico de livros e 
artigos acerca do tema. A psicologia feminista é conceituada enquanto um espaço 
estratégico entre a psicologia e o feminismo, como centra-se na incorporação de 
discussões feministas ao contexto acadêmico e da prática psicológica, em que nega um 
modelo androcêntrico e positivista de ciência, ou seja, neutra, “asséptica” e tradicional, 
sem considerar os contextos social, cultural e político. Sendo a psicologia feminista 
construída a partir das metodologias feministas as quais são reflexos de sistematizações 
de diversas epistemologias. As metodologias, principalmente as de cunho pós-
estruturalista, voltam-se para a reflexividade crítica suspendendo a relação sujeito-
objeto em que aspectos sócio-culturais, políticos e históricos se unem na elaboração do 
conhecimento e a posição do(a) investigador(a) é integrativa no decorrer do processo. 
As terapias feministas surgem no contexto denunciativo em que acadêmicas 
reivindicavam lugar às mulheres na comunidade científica a qual excluía e relegava às 
pesquisadoras e cientistas espaços subalternizados. Adentrando mais ao espaço das 
terapias feministas o presente documento disserta acerca da violência doméstica cujo 
silenciamento na sociedade suprime a possibilidade da conscientização dessas 
mulheres e crianças violentadas, nos espaços terapêuticos tradicionais os 
procedimentos desenvolvidos acabam perpetuando o ajustamento dos papéis e normas 
sociais que postergam às mulheres a remediação de problemas estruturais. As terapias 
feministas propõem o contrário do modelo terapêutico tradicional apolítico na medida 
em que veem no contexto terapêutico um espaço que pode construir com essas 
mulheres uma consciência cívica e reflexões acerca de seu lugar no mundo a partir da 
ressignificação de suas experiências, isto é, através da intervenção na esfera individual 
é possível a transformação do contexto social, divergindo da clínica tradicional, em que 
o aspecto desviante é tido como da ordem interna do indivíduo. Com isso, percebe-se 
a importância da psicologia feminista no tocante ao seu compromisso com a mudança 
social, minimizando a contribuição da psicologia na perpetuação de desigualdades 
sociais. 

Palavras-chave: Psicologia feminista; violência doméstica; terapias feministas; 
empoderamento; feminismo. 
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 “SEM FEMINISMO, NÃO HÁ AGROECOLOGIA”:  DISCURSOS EM TORNO DE 
GÊNERO E FEMINISMO NO MOVIMENTO DA AGROECOLOGIA NO BRASIL 

 
Maria da Graça Costa (UFRN), Magda Dimenstein (UFRN), Jáder Leite (UFRN) 

 
 
Resumo 
O modelo de produção agroecológico vem sendo apontado como um novo paradigma 
para o desenvolvimento rural que visa a transição do modelo convencional de agricultura 
em direção à uma produção sustentável e ecológica. Dessa forma, a agenda 
agroecológica vem sendo incorporada gradativamente por diversos movimentos sociais 
e organizações do campo, assim como pelos movimentos de mulheres rurais, que, ao 
mesmo tempo em que participam de movimentos mistos (pela reforma agrária e por 
políticas públicas voltadas para o meio rural), constroem as suas reivindicações 
específicas (pelos direitos previdenciários das mulheres, pela titulação conjunta dos 
lotes, por crédito específico para elas, entre outras). Ao reivindicarem o protagonismo 
na prática da agroecológica, as mulheres trazem à tona não só o debate sobre o modelo 
de desenvolvimento capitalista no campo, como também problematizam as 
desigualdades de gênero na agricultura familiar. Entretanto, cabe-nos questionar se o 
processo de transição agroecológico, por si só, é suficiente para uma mudança efetiva 
nas relações familiares e de gênero e da divisão sexual do trabalho no campo. Para 
tentar dar conta dessa questão, o presente trabalho tem como objetivo central analisar 
as práticas discursivas em torno do conceito de gênero e feminismo dentro do 
movimento da Agroecologia no Brasil. Tomando a análise de discurso foucaultiana como 
base teórico-metodológica em sua articulação com o campo da Psicologia Social na 
perspectiva das teorias pós-estruturalistas, buscamos considerar os diversos 
atravessamentos e dinâmicas sociais que caracterizam esses contextos, ao lançar um 
olhar sobre os modos de subjetivação das mulheres da agricultura familiar dentro do 
movimento da agroecologia. Para tanto, utilizamos duas estratégias: (I) análise de 
discurso dos documentos da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
(PNAPO) e dos movimentos que compõem a Articulação Nacional de 
Agroecologia(ANA); (II)uma etnografia multi-situada dos seguintes encontros de 
agroecologia:  Marcha das Margaridas (Brasília); o II Seminário Internacional de 
Agroecologia (Recife); Ação Internacional da Marcha Mundial de Mulheres (Mossoró); I 
Encontro Potiguar de Permacultura (Areia Branca); I Encontro Nacional de Agroecologia 
Urbana (Rio de Janeiro); o V Bora Plantar (São Paulo); VI Tira-caqui (Rio de Janeiro) e 
o Encontro Junino da Rede Carioca de Agroecologia (Rio de Janeiro). Nesses eventos, 
foram realizadas entrevistas com 10 mulheres lideranças e agricultoras familiares sobre 
suas histórias de vida e a relação entre o movimento feminista e a agroecologia. Os 
resultados preliminares vêm apontando para o discurso do “familismo” dentro do 
movimento, ligando o papel das mulheres à natureza e ao lugar do cuidado. Percebe-
se ainda que, apesar da importância da auto identificação enquanto feministas no que 
se refere à organização das agricultoras familiares, essa inserção se dá a partir de uma 
série de rupturas e desafios no âmbito pessoal.  
 
Palavras-chave: feminismo, análise de discurso, agroecologia, agricultura familiar, 
etnografia.  
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LEI DE IDENTIDADE DE GÊNERO: COMO AS EXPERIÊNCIAS DA ARGENTINA E 
BOLÍVIA PODEM COLABORAR COM O BRASIL? 

 
Fernanda Lyrio Heinzelmann (USP), Yuri Fraccaroli (USP/ESP) 

 
Resumo 
Na direção contrária de um histórico cultural altamente demarcado por valores 
machistas (SMIGAY, 2000), a América Latina tem experimentado durante a última 
década um notório avanço em relação aos direitos civis LGBTT. A aprovação da lei do 
Casamento Igualitário na Argentina, em 2010, serviu como motivação para o debate e 
posterior aprovação de leis semelhantes no restante da América do Sul: Brasil, em 2012, 
Uruguai, em 2013, e Colômbia, em 2016.  A partir de movimentos e diálogos endógenos 
e de enfrentamentos entre forças sociais antagônicas, desenharam-se alguns 
progressos em termos de dignidade e possibilidades de cidadania, rompendo com 
pressupostos heteronormativos que dificultam o reconhecimento social e negam o 
direito à condição humana (Silva, 2011). É neste contexto geral que se insere a luta pelo 
direito à identidade para/pelos sujeitos que vivenciam suas existências para além da 
cisgeneridade. Embora a questão identitária tenha sido amplamente problematizada 
pelos estudos queer (Louro, 2004 e 2007; Butler, 1993 e 2008; Preciado, 2011), o direito 
à identidade associado à despatologização da condição trans ainda é uma demanda de 
travestis e transexuais (Bento; Pelúcio, 2012), uma vez que as prescrições formuladas 
pelo DSM-V e o CID-10 seguem limitando o reconhecimento dessas identidades. Com 
o objetivo de alterar essa grave limitação, na América do Sul, a principal resposta política 
tem sido a proposição de leis que busquem garantir tal direito. Neste cenário, a 
Argentina foi pioneira novamente em 2012 aprovando a avançada Ley 26.743/2012, 
reconhecida como exemplo mundial por seu caráter progressista; e em maio de 2016, 
a Bolívia também promulgou sua Lei de Identidade de Gênero, a Ley nº 807/2016. 
Inspirados na iniciativa argentina, em 2013, os congressistas Jean Willys e Érika Kokay 
apresentaram ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 5002/13 (Lei de Identidade de 
Gênero), popularmente conhecido como Lei João W. Nery. A proposta surgiu no sentido 
de viabilizar a construção de uma cidadania plena para a população trans, assegurando 
a alteração do registro civil sem a necessidade de laudos clínicos ou autorização judicial. 
Após emendas e um arquivamento, o projeto ainda aguarda votação na pauta da 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), mas tem sido bastante debatido, 
dada a urgência de suas demandas, e foi inclusive tema da Parada do Orgulho LGBTT 
de São Paulo, em 2016. Consciente das problemáticas presentes nas relações 
temporais que fazemos entre liberdade sexual e uma suposta modernidade progressiva 
no exercício analítico da política sexual contemporânea (Butler, 2015, p.153-55), nossa 
análise buscará pensar a atual letárgica situação do PL 5002/13 em comparação aos 
casos argentino e boliviano, com o objetivo de identificar os elementos que explicam 
seus resultados diferentes, para além das diferenças dos contextos locais. A partir da 
construção de um dispositivo teórico para a Análise de Discurso (Orlandi, 2007), 
baseado em referenciais da Psicologia Política e teorias de gênero, a análise se centrará 
na diferença das estratégias políticas escolhidas para a ação coletiva e destacará a 
importância da consideração das disputas simbólicas para o avanço da questão. 
 
Palavras-chave: Identidade de Gênero, Transexualidade, Gênero, Direitos Civis 
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A EDUCAÇÃO NA PRIVAÇÃO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DE 
ADOLESCENTES NO RN: UMA VERSÃO FEMININA 

 
Rocelly Dayane Teotônio da Cunha (UFRN), Ilana Lemos de Paiva (UFRN) 

 

 

Resumo 
O presente estudo visa discutir as propostas educacionais voltadas para as 
adolescentes em cumprimento de privação e restrição de liberdade, no estado do Rio 
Grande do Norte (RN), do período de 1979 a 2014. Para a realização desta pesquisa, 
utilizou-se a história oral temática e análise documental. A partir de um roteiro 
semiestruturado, foram entrevistados oito profissionais que atuaram/atuam nas três 
unidades de internação feminina identificadas: Granja Santana, Instituto Padre João 
Maria e o Centro Educacional Padre João Maria (CEDUC). A análise documental foi 
realizada a partir de documentos da Fundação dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(FUNDAC), CEDUC e Monografias do Departamento de Serviço Social da UFRN. A 
análise do material coletado esteve apoiada nos aspectos teóricos da teoria marxiana e 
na perspectiva feminista da divisão sexual do trabalho. Foram identificados três tipos de 
propostas educacionais: a educação baseada nos valores cristãos, a educação pelo 
trabalho e a socioeducação. Ao longo da história da política de atendimento às 
adolescentes envolvidas com infrações no RN, a representação do feminino foi dada 
como algo natural. Ao desenvolver-se a partir dessa perspectiva, o atendimento, nos 
últimos trinta e cinco anos, deixou intacta a hierarquização existente na relação social 
entre os sexos, reproduzindo a invisibilidade da condição social das mulheres no interior 
das políticas sociais. Temos visto que as políticas sociais, em diversos âmbitos, não 
consideram as especificidades dos sujeitos de forma eficaz. Essa situação nos faz 
reconhecer que, embora a Política Nacional para Mulheres defenda ações de caráter 
universal, ao mesmo tempo, alerta para a necessidade de contemplar as demandas 
específicas das mulheres. Dessa forma, no que concerne à política para a infância e 
adolescência, também é necessário que sejam pensadas ações que ultrapassem a 
cultura assistencialista e clientelista da assistência social brasileira, e que, em sua 
execução, busque-se novos impulsos e garantam as condições necessárias para a 
transformação social das condições de vida das adolescentes autoras de atos 
infracionais. Para alcance disto, concluímos que há a necessidade da produção de mais 
estudos que questionem a relação social entre os sexos e gêneros no campo da 
assistência para crianças e adolescentes, no intuito de contribuir com a construção de 
práticas que sejam equitativas e, simultaneamente, respeitem as necessidades básicas 
dos distintos gêneros. Para tanto, são necessárias formações que objetivem 
desenvolver o pensamento crítico sobre o contexto das adolescentes, como também 
sobre compreensão social e as vivências divergentes nas relações de gênero, com 
vistas a superar as práticas assistencialistas que reproduzem a subordinação das 
mulheres. Entendemos que as relações de gênero se encontram dentro de um complexo 
social profundamente afetado pelo sistema do capital e que apenas a luta feminista não 
será capaz de sanar as discriminações seculares direcionadas às mulheres, mas é 
imprescindível, a partir de uma postura emancipatória, evidenciar a realidade de como 
a desigualdade social e a violação dos direitos das mulheres se desenvolvem de 
maneira especifica. 

Palavras-chave: Adolescência; Gênero; feminino e Socioeducação. 
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POSTERES 

 

OS TABUS DA MULHER DA GERAÇÃO Y NO MERCADO DE TRABALHO ATUAL 
 
Andressa Clara de França (FAE Centro Universitário) e Dori Luiz Tibre Santos (FAE 
Centro Universitário) 
 
 
Resumo 
 A geração Y corresponde a grande parte dos profissionais ativos no mercado de 
trabalho. Esta geração é conhecida e marcada por quebra e mudança de paradigmas 
das gerações anteriores. Conhecida também pelo seu dinamismo e atualização 
constante, é marcada como uma geração em busca do novo, do atual, da diversificação. 
Mesmo com esse perfil mais ativo, ainda encontra dificuldades em se relacionar com as 
gerações atuantes, além de enfrentar antigos estigmas ainda atuais. Partindo destes 
estigmas ainda mantidos, encontra-se a atuação da mulher da geração Y no mercado 
de trabalho. Atualmente, aproximadamente 50 anos depois do início desses 
movimentos a favor dos diretos das mulheres, ainda existem diferenças salariais, de 
oportunidades e cargos, no mercado de trabalho atual. No The Global Gender Gap 
Report (Índice Global de Desigualdades de Gênero), divulgado em 2015, são 
apresentados indicadores que comprovam as diferenças encontradas no mercado para 
homens e mulheres. Mesmo com os avanços sociais ao longo do desenvolvimento da 
história sobre o papel da mulher na sociedade, ainda é possível encontrar alguns tabus 
que norteiam o mercado de trabalho, de forma clara ou muitas vezes encobertas por 
ações e atitudes de seus pares. O papel da mulher que frente aos estímulos que recebe, 
encontra também a possibilidade de desempenhar diversos papéis ao mesmo tempo, 
mas enfrentando dificuldades em concilia-los de forma autônoma, além de administrar 
as cobranças que recebe dos meios em que atua (família, trabalho, universidade, entre 
outros). O objetivo geral da pesquisa é compreender como a mulher da geração Y, 
atuante na sociedade se vê em meio a tantos papéis e opções que pode vir a 
desempenhar, frente as possibilidades existentes, buscando identificar a percepção das 
mulheres sobre seu papel na sociedade, como ela percebe a sua atuação profissional, 
além de conhecer os tabus que essas mulheres ainda sofrem no mercado de trabalho. 
Para a obtenção das informações necessárias, foram aplicados questionários online 
para as participantes, que continha 18 questões, 5 discursivas e 13 objetivas, que serviu 
como referência a formulação do conhecimento e conclusões geradas. A amostra de 
respondentes da pesquisa foi de 82 participantes, onde foi possível observar a 
perspectivas das entrevistas a cerca de sua atuação, cargo, atividades, papéis 
exercidos e o quanto o existe desigualdade de gêneros no ambiente organizacional. 
Mesmo com todos os avanços e conquistas alcançadas ao longo dos anos, é possível 
observar que as mulheres da Geração Y ainda se vem pouco à frente na quebra dos 
tabus no mercado de trabalho, seja por uma postura não questionadora das 
ações/políticas que ocorrem nesses ambientes, ou até mesmo, por aceitar o que está 
posto como realidade da sociedade atual em pleno século XXI. 
 
Palavras-chave: Geração Y, mulheres, mercado de trabalho. 
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REDESENHANDO O ARCO-IRIS: DIÁLOGOS SOBRE HOMOFOBIA 

Lorran Lima de Almeida (UNIFAP) e Regilane Dias Furtado (Faculdade Estácio de 
Macapá) 

Resumo 
A análise aqui proposta objetiva incentivar o leitor a refletir sobre a homofobia em seus 
mais variados aspectos. Para isso, nós utilizamos de perspectivas antropológicas, 
sociológicas e conceitos desenvolvidos por ramos da psicologia que tratam da questão 
de gênero. Utilizamos também teorias que trabalham as construções culturais baseadas 
em preceitos normativos dominantes na sociedade. Desenvolvemos este trabalho a 
partir de uma revisão bibliográfica de leituras como: Ceccarelli (1999), Butler (2003), 
Foucault (2010), Freitas (2011), entre outros. O conceito de gênero vem sendo 
reconstruído ao passar do tempo, a escolha da condição sexual ou da identidade de 
gênero não se dá por acaso dentro na nossa sociedade, diante desse pressuposto 
conseguimos analisar a homofobia como construída também neste cenário, onde o 
homossexual passaria a ser tratado como um doente ou anormal, afirmando a sua 
suposta inferioridade diante do corpo social, tendo como parâmetro normativo a lógica 
heterossexual. Chegamos à conclusão que cabe ao Estado garantir o exercício pleno 
do direito de cidadania e proteção dos indivíduos, sem distinção, e que alcance todos e 
quaisquer cidadãos. Todas as leis e regulamentos devem ser criadas em uma noção 
laica de sociedade, onde em tese “todos somos iguais perante a lei”. No entanto, vale 
ressaltar que o histórico de funcionamento do Estado mostra outra dinâmica, onde estão 
presentes a violência e a discriminação aos grupos estigmatizados. 
 
Palavras-chave: Homofobia, Psicologia, Sociedade, Cultura, Política. 
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CONSTRUCIONISMO SOCIAL E PÓS-ESTRUTURALISMO: UM DIÁLOGO 
POSSÍVEL? 

Adriano Beiras (UFSC) e Ana Luíza Casasanta Garcia (UFSC) 

Resumo 
Considerando os pressupostos da abordagem pós-estruturalista de análise de gênero e 
os pressupostos teóricos do Construcionismo Social, o presente trabalho teve como 
objetivo analisar, por meio de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, os domínios 
convergentes de tais teorias no que tange ao estudo de gênero. Para tal, foram 
consideradas as obras de importantes teóricas pós-estruturalistas: Joan Scott e Judith 
Butler e, para a compreensão do Construcionismo Social, as obras de Kenneth J. 
Gergen e Mary Gergen, bem como os escritos de Conceição Nogueira foram analisadas. 
No que se refere à abordagem pós-estruturalista, o gênero é considerado uma categoria 
analítica que fornece um meio de decodificar significados e de compreender as 
complexas conexões entre várias formas de interação humana. O gênero, então, é 
considerado uma construção social, radicalmente independente do sexo e assume um 
papel flutuante em contraponto à lógica binária estabelecida pelo biológico. 
Contrapondo-se a ideia de “Verdade Universal”, o construcionismo social considera que 
não existe “uma verdade para todos”, mas “uma verdade no âmbito de uma 
comunidade”. Além disso, o construcionismo social entende que as pessoas coordenam 
entre si linguagens compartilhadas sobre o real e o bom, imprimindo, em suas falas, 
seus costumes e convenções. Há aqui a ênfase ao diálogo, a linguagem é performática 
e é uma ação social e tudo é considerado construção social. Como conclusão, tem-se 
que ambas as teorias se assemelham no que se refere à forma como compreendem o 
gênero, visto que o consideram como socialmente construído. Além disso, foi possível 
discorrer a respeito das contribuições político-feministas para a Psicologia Social e 
sobre o caráter político que o gênero possui, legitimado e criticado pelas instituições 
sociais. Por fim, considera-se que ambas as teorias oferecem suporte para a 
compreensão do gênero e sua complexidade, por intermédio do olhar para a cultura, a 
história, ao social e aos saberes politicamente localizados.   
 
Palavras-chave: Construcionismo Social, gênero, Pós-estruturalismo. 
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MASCULINIDADES E FEMININILIDADES: UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL 
LEGITIMADA PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO DE 2002 

 

Ana Luíza Casasanta Garcia (UFSC) e Adriano Beiras (UFSC) 

 

Resumo 
As atribuições e construções relativas ao masculino e ao feminino recebem ênfase em 
diversas instituições sociais, como a Igreja, a família, a escola e o Estado. Por 
intermédio do corpo biológico, são atribuídas funções sociais esperadas por cada sexo. 
À mulher, espera-se que ela engravide, cuide dos membros da família e eduque os filhos 
do casal e que desempenhe comportamentos sutis, delicados, sensíveis e maternais. 
Ao homem, é espero que ele manifeste padrões de comportamento condizentes com os 
construtos de proteção, segurança, provisão material, força e liderança. Pautada na 
teoria do Construcionismo Social e nas teorias pós-estruturalistas que sustentam a ideia 
de que gênero possui um caráter político que se legitima a partir de considerações sobre 
as necessidades do Estado e demais Instituições, esta comunicação tem como objetivo 
realizar um ensaio teórico reflexivo que busca discutir o Código Civil Brasileiro de 2002, 
os padrões sexuais desejáveis esperados por homens e mulheres. Além disso, o estudo 
investiga como a não adequação a tais padrões são condenados pela sociedade e pela 
jurisprudência. Como resultados, tem-se que, apesar dos avanços no Código Civil 
Brasileiro de 2002 quando comparado com o Código Civil Brasileiro de 1916, ainda é 
possível encontrar reminiscências destes padrões esperados por cada gênero. O código 
aparenta revelar uma subordinação do sexo feminino, justificada pela prevalência das 
decisões por parte do marido e pela responsabilização dada a mulher ao colocar a 
faculdade de recorrer ao juiz se caso haja alguma divergência. Além disso, quando o 
Código Civil trata das noções de marido e mulher, prevalece a noção de vítima e 
culpado, conforme os artigos 1.704 e 1.578. Dessa forma, conclui-se que o gênero é um 
constructo flutuante, que não só é uma construção social, mas também possui caráter 
político e é resultado de repetições constitutivas reguladoras que o impõem efeitos 
substancializantes. Logo, quando se pretende estudá-lo é necessário levar em 
consideração o processo social e os significados que produzidos e impostos a ele.  
 

Palavras-chave: masculinidades, feminilidades, gênero, Código Civil Brasileiro. 
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E SE ELA NÃO FOR FEMINISTA? 

Deborah Cunha Galvão de Medeiros 

 

Resumo 
O presente trabalho consiste em uma pesquisa de cunho exploratório, realizada a partir 
de uma breve análise teórica acerca da página eletrônica “Moça, eu não sou obrigada 
a ser feminista”, existente em uma das redes sociais mais expressivas no Brasil, o 
Facebook. Tal estudo torna-se importante, uma vez que pode auxiliar nas discussões 
acerca do empoderamento feminino, tema recorrente nos estudos de Política e 
Psicologia no século XXI. O presente levantamento discute brevemente o 
comportamento das internautas que desconsideram o movimento social feminista, 
desqualificando a busca pela igualdade de gênero. Assim, enquanto arcabouço teórico, 
a obra foucaultiana “Microfísica do poder” (2014) e “Problemas de Gênero - Feminismo 
e Subversão da Identidade” (2015) de Judith Butler, servem de base teórica para o 
desenvolvimento do trabalho. Enquanto objetivo geral, considera-se a breve análise da 
página virtual anteriormente citada. No que se refere aos objetivos específicos, dois 
serão elencados: verificar dois temas das postagens realizadas nesse espaço virtual e 
identificar dois dos principais comentários das internautas acerca desses temas. O 
método da pesquisa é qualitativo, pois os dados coletados serão brevemente analisados 
à luz de uma perspectiva teórica. O número de internautas que apoiam a causa 
antifeminista da página é de 451.553 pessoas, até 25 de maio de 2016. No período de 
25 de abril à 25 de maio de 2016, os temas observados na página virtual “Moça, eu não 
sou obrigada a ser feminista” foram diversos, dentre eles, os dois aqui destacados e que 
ganharam mais destaque, afirmavam: “feministas são vitimistas e problematizadoras”, 
tendo 88% de aprovação das internautas, incluindo 455 compartilhamentos, expressão 
utilizada no Facebook, e “feminismo é sinônimo de nazismo”, que recebeu 75% de 
aprovação, pois foi compartilhada 355 vezes. Os dois principais comentários acerca 
dessas postagens foram: “nenhuma mulher é igual a homem, homens são 
biologicamente mais fortes” e ainda, “feminismo é um exagero desnecessário, isso tem 
que acabar”. A crítica ao movimento feminista presente na página virtual é legítima, pois 
o feminismo é embasado no conceito de gênero, algo socialmente construído, dividindo 
ainda, mulheres em classes, feministas ou não feministas (Butler, 2015). Entretanto, o 
espaço virtual estudado pode ser conceituado enquanto um “dispositivo” pois consiste 
em um conjunto de discursos ou proposições morais que objetivam auxiliar na produção 
de modos de subjetivação (Foucault, 2004). Logo, quando as internautas desqualificam 
um movimento social que realizou diversas conquistas históricas, auxiliando na 
desconstrução do patriarcalismo, elas estão realizando uma intervenção organizada 
para bloquear, de alguma forma, esse movimento, servindo enquanto dispositivo 
legítimo pela perpetuação do patriarcalismo. Percebe-se que a criação da página virtual 
“Moça, eu não sou obrigada a ser feminista” traz reflexões quanto aos discursos de 
gênero e sexualidade, seja questionando um movimento que tem como premissa a 
diferenciação entre masculino e feminino, algo construído culturalmente ou auxiliando 
na produção de subjetividade. Assim, o espaço virtual levanta questionamentos acerca 
do feminismo, auxiliando na desconstrução de paradigmas, problematizando esse 
movimento social, filosófico e político.  
 

Palavras-chave: facebook, gênero, sexualidade, feminismo 
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INFÂNCIA MEDIADAMENTE (RE)SIGNIFICADA: O DISCURSO PRESENTE DE UM 
SUBJETIVO PROJETADO PARA UM FUTURO E AS RESIGNIFCAÇÕES SOCIAIS 

ATRAVÉS DO CONTEXTO GERACIONAL 

 

Braulio Magalhães (UFMT), Daiane Santos (UFMT), Jaqueline Mackievicz (UFMT), 
Joanna Ajala (UFMT) e Kesley Gabriel (UFMT) 

Resumo 
Tem sido relativamente próspera na literatura, a abordagem nos estudos da infância 
que avança sobre, e propositalmente vai de encontro à naturalização do encerramento 
do que chamamos de infância em mero devir (um “vir a ser” enquanto mera fase 
transitória) de um suposto sujeito acabado futuro; de um adulto. E tal avanço 
contestatório tem se delineado por, pelo menos, dois motivos bastante claros. Primeiro, 
a pressuposição de um sujeito acabado, completo, sobre o qual se pesa a total 
responsabilidade de suas adequações para com um ordenamento em vigor, tem se 
evidenciado como partes – em geral, mais ou menos, centrais – de um projeto de poder, 
construído histórico-socialmente. E segundo, os indivíduos enquadrados como infantes, 
a partir de tal perspectiva inatista, passam a estar condenados à completa expropriação 
de seu lugar no mundo, aqui entendendo esse lugar no mundo como a legitimidade 
outorgada/consentida por dada sociedade em dado período histórico, para suas falas, 
seus olhares e seus saberes. Nesse sentido, como trabalho de avaliação para a 
disciplina de Desenvolvimento Humano, do curso de graduação em Psicologia do 
Campus de Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso, o presente estudo 
visou abordar, de forma introdutória, uma análise intergeracional, a partir da perspectiva 
de uma criança sobre suas vivências com as estruturas e as dinâmicas com as quais 
interage no seu cotidiano. Sua condição na organização social enquanto criança e sua 
relação com os adultos. Suas interações e apropriações das divisões de papéis, práticas 
e espaços. Como estratégia para a pesquisa, o método escolhido (e seus dispositivos) 
foi um estudo de caso, entrevista aberta ou semiestruturada em registro físico em áudio. 
A gravação foi realizada no dia 30 de abril, na cidade de Rondonópolis, na casa da 
entrevistada, aqui identificada pelas iniciais A. T. M., na data, com 8 anos, e filha de um 
dos autores do presente estudo. Tal gravação foi transcrita na integra. Notou-se na fala 
da entrevistada uma apropriação das separações de espaços, mas principalmente 
práticas, entre crianças e adultos, e em vários momentos temas como trabalho e 
namoro. Evidente também é a apropriação e internalização da ainda majoritária 
perspectiva de criança como projeto do futuro adulto, da infância enquanto um 

treinamento para a vida adulta. Todavia, foi possível identificar na entrevista, 
capacidades de significar suas experiências cotidianas e instrumentalizar suas próprias 
demandas perante o mundo. Uma apropriação não necessariamente linear/fechada/em 
pacote com o status quo geracional anterior. Desse modo, observou-se nesse trabalho 
que, em última análise desconsiderar a capacidade da criança de se apropriar e 
remodelar a cultura a qual está inserida é inevitavelmente ficar sem, pela falta de 
instrumentos, uma apropriação mínima, ficando a mercê das diferentes dinâmicas 
intergeracionais e se tornando alvo da surpresa (e, por ventura, autor de análises 
supersticiosas) dos constantes “outros tempos” por vir. 
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AFRONTAS COTIDIANAS: DES-CONSTRUINDO O XIII ENUDSG 
 

Lorena Amorelli Reinato (UFG) 
 

Resumo 
A r-existência é para muitos uma afronta cotidiana e trans-temática ao cis-tema. Preta, 
puta, gay, travesti, transexual, sapatão e todas essas identidades ditas desviantes 
sabem bem o que é estar a margem. Diante disso, questiona-se o que resta –ou 
transborda- desses lugares afrontosos que vivem o enfrentamento e a retaliação; 
emergindo ora como ofensa, ora sendo silenciado como ameaça. O seguinte trabalho 
pretende explorar essas afrontas cotidianas através de uma breve análise do XIII 
Encontro Nacional em Universidades sobre Diversidade Sexual e Gênero (ENUDSG). 
Segundo o projeto do XIII ENUDSG, o evento é um espaço para partilhar “afeto-ações” 
das vivências de opressão da população LGBTT. O encontro é relevante porque é 
caracterizado pela possibilidade de que seus participantes possam expressar 
“livremente” seu gênero ou sua sexualidade. Por essa característica, o ENDUSG tem 
um potencial transformador e pode ser um espaço de empoderamento do sujeito. Além 
disso, o evento traz à cena os sujeitos que são marginalizados ou mesmo denegados 
pela sociedade, perturbando, assim, a estabilidade falsa e afrontando as normas sociais 
de gênero e sexualidade. Trata-se de um evento anual conhecido por reunir militantes 
LGBTT de todo o Brasil sendo, por isso, relevante para a organização da luta no âmbito 
nacional. No XIII ENUDSG o tema escolhido foi nomeado como: “Radicalizando as 
Lutas: O Enfrentamento Cotidiano ao CIS-tema em Tempos de Crise”. A escolha desse 
tema deriva da impossibilidade de combater o preconceito e a violência contra a 
população LGBTT sem que se faça um debate acerca da exploração capitalista. A luta 
pela maior liberdade de gênero e sexualidade está, nesse ponto de vista, diretamente 
vinculado ao acúmulo de capital que promove a manutenção da miséria, segregação e 
a opressão. O objetivo desse trabalho é explicitar as relações e os processos grupais 
que se estabeleceram durante o evento para promover uma reflexão sobre as 
dificuldades e os obstáculos encontrados pela militância LGBTT. Para isso, serão 
convocados à discussão autores tais como: Pichón-Rivière, Baremblit, René Kaes, Bion 
e Freud. Pretende-se, a partir da análise, contribuir para a dinamização e organização 
da luta, trazendo como colaboração os conhecimentos produzidos pela Psicologia. 
Cabe destacar que o encontro será explorado a partir da observação da referida autora, 
que participou como encontrista e organizadora do evento, e também através dos 
materiais produzidos para a realização deste. Espera-se que essa vivência possibilite 
breves análises sobre os acontecimentos ao longo do encontro; acontecimentos esses 
que podem dizer algo sobre o panorama nacional do movimento estudantil LGBTT no 
país. Além disso, tais análises podem revelar algo sobre os processos grupais que estão 
continuamente em questão. Por fim, considera-se a responsabilidade para com a 
militância e a necessidade de refletir sobre os processos grupais que se atualizam nos 
espaços de luta, lembrando sempre que não se trata apenas de trazer a população 
marginalizada para o centro, mas sim de atravessar a margem.  
 

Palavras-chave: Psicologia Política, Diversidade Sexual, Encontro Estudantil. 
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ENTRE AS LINHAS DE FORÇA ENTRETECIDAS: EXPERIÊNCIA CARTOGRÁFICA 
DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. 

 
Letícia Dias Baroni (UFPI), Carlivane de Jesus Souza (UFPI), Fransnadine de Maiara 
Costa Gomes (UFPI), João Victor Araujo Lima(UFPI), Karyne Pâmela Barros da Costa 

Fonseca (UFPI), Othelino Pedro da Silva (UFPI) e Antonio Vladimir Felix da Silva 
(UFPI). 

 
Resumo 
Neste estudo, parte-se da concepção de subjetividade como produção dos modos de 
existência e da coexistência de processos de subjetivação segmentados e singulares a 
partir das contribuições de Gilles Deleuze e Félix Guattari, para fazer a problematização 
da violência de gênero na sociedade de controle, enfocando como ela afeta as mulheres 
e nos afeta por meio dos agenciamentos maquínicos e de enunciação dos modos de 
viver a sujeição e a servidão na contemporaneidade. Para produção das informações, 
consideramos o grupo como um dispositivo, formado por um emaranhado de linhas de 
forças, de visibilidade e dizibilidade e de subjetivação. Objetiva-se analisar as nuances 
que a violência contra a mulher é revestida em um grupo, a partir da cartografia, 
reconhecendo as construções subjetivas nas relações de gênero, especialmente a 
figura da mulher através da observação de um grupo como dispositivo que reproduz a 
servidão maquínica. Trata-se de um ensaio de pesquisa intervenção realizada por meio 
da experimentação da cartografia e do teatro do oprimido, considerando o teatro como 
dispositivo da arte relacional e esta como meio de afetar e deixar-se afetar para 
cartografar os modos de subjetivação e analisar a composição das linhas de forças, as 
capturas e resistências em um grupo de jovens de tradição religiosa, com cerca de 20 
participantes com idades variando entre 16 e 30 anos. Para isso foram expostas duas 
cenas pelo grupo expondo situações cotidianas de violência contra a mulher, uma de 
assedio no ponto de ônibus e outra de relações familiares com superproteção para a 
filha e liberdade para o filho. Elas foram reconstruídas pelos participantes a partir da 
discussão da cena, reconhecendo a violência e oferecendo atitudes mais condizentes 
com o respeito para com o gênero. Como resultado do presente trabalho, a partir das 
reações, das afetações do grupo, dos estranhamentos a violência contra a mulher, 
comprovada pelas pesquisas como real, a cartografia daquele grupo mostrou-se, a partir 
da leitura de Deleuze e Guatarri, com linhas de forças entretecidas, medindo espaços e 
dependentes umas das outras. No discurso do grupo diante das cenas provocativas, 
perceberam-se linhas que compõe aquele conjunto. A molar, a instituição com uma força 
muito forte empoderando as ações da família, dos pais, mesmo sendo abusivas ou 
machistas. E a molecular, querendo reconhecer-se diferente, buscar um novo olhar 
sobre o Ser mulher e suas implicações, especialmente partindo das mulheres do grupo, 
de forma tímida, mas suficiente para reconhecer-se de maneira diferente. Uma linha de 
fuga, uma nova proposta, uma nova suavidade nesta micropolítica. Nesse sentido, a 
busca de uma nova proposta, construída pelo grupo em seus processos de 
subjetivação, vai de encontro à servidão maquínica, que coloca o sujeito como objeto, 
parte de uma estrutura útil ao sistema. Nessa estrutura, tudo é percebido como objeto, 
então, como ou para quê estranhar o olhar a mulher como objeto e a violência como 
algo a ser pensado e mudado? As linhas de força estão entretecidas, mas pela afetação 
dos sujeitos é possível um novo modo de existência.  
 
Palavras-chave: violência, cartografia, subjetividade, mulher, gênero. 
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HOMOFOBIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS: ANÁLISE DE SIMILITUDE DOS 
TÍTULOS DE REPORTAGENS DO PORTAL DE NOTÍCIAS DA AGÊNCIA CÂMARA 

 
 

Ariadne Messalina Batista Meira (UFCG), Anderson Scardua (UFCG) e Stella Ágnes 
Augusta de Lira (UFCG) 

 
 
Resumo 
A mídia representa um importante elemento na construção e difusão de ideias que 
circulam na sociedade, possibilitando os indivíduos elaborarem questões sociais. A 
mídia legislativa, ao abordar temáticas muitas vezes evidenciadas no debate social, 
apresenta relevância nessa direção, tendo em vista que divulga o processo de 
elaboração, discussão e votação de projetos políticos que representam os interesses da 
sociedade em geral e de determinados grupos sociais. Diante disso, a compreensão 
acerca de como determinados temas estão sendo tratados pela mídia legislativa torna-
se fundamental para se entender o campo representacional existente em torno desses. 
Assim, o presente trabalho visou investigar e discutir os elementos relacionados ao 
fenômeno da “Homofobia” a partir da análise de similitude dos títulos de reportagens 
veiculados pelo portal Agência Câmara que continham a palavra “Homofobia” e suas 
derivações -  homofóbico (a) e homofóbicos(as). Para tanto, utilizou-se como ferramenta 
de auxílio o software IRAMUTEQ, compreendendo o material disponibilizado pela 
agência câmara entre 2003-2015 que contivesse a palavra “homofobia” no título da 
matéria, o que gerou um total de 37 reportagens. Segundo os dados analisados, a 
homofobia aparece junto a elementos como “projeto”, “kit”, “anti-homofobia”, 
“evangélico”, “deputado”, “escola”, “ABGLT”, “Governo” e “Ministério da Educação”. Tais 
elementos se articulam com determinados verbos em destaque, como “discutir”, “pedir”, 
“defender”, “criminalizar” e “querer”, fundamentais para pensar ações em torno do grupo 
LGBT. “Deputado” é um grupo esperado nas discussões, dada a origem da análise, mas 
se destaca aqui a “frente evangélica” nas discussões em torno da “homofobia”. 
“Governo” aparece mais relacionado à negação, nesse caso, a implantação do kit anti-
homofobia. A ABGLT é o elemento diferente nos debates, sendo a instituição que não 
pertence ao cenário parlamentar. Esses elementos se articulam em ações que, segundo 
se apresentam nos verbos citados, estão no nível de algo ainda não concreto, que está 
no “querer”, “pedir ação”, apontando sempre algo que ainda não está realizado, mas 
sendo idealizado e discutido. Esta discussão sobre a homofobia se objetivou, mas 
especificamente no âmbito escolar, através de debates sobre o kit anti-homofobia, 
envolvendo, inclusive o ministério da educação. Estes elementos indicam os campos 
representacionais nos quais o fenômeno da homofobia está sendo articulado no cenário 
político da Câmara dos Deputados, envolvendo, especialmente, as demandas 
endereçadas a esta de “criminalização”. Esse contexto possui, então, relevância social 
dentro da criação de projetos políticos que englobam o reconhecimento de 
determinados grupos minoritários como detentores de direitos, ou a negação desse 
reconhecimento. Contudo, a criminalização da homofobia ainda precisa se efetivar para 
além das ações de discussão, caminhando para a votação e efetivação de direitos para 
os LGBT. 
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ATIVISMO DIGITAL E EMANCIPAÇÃO SOCIAL: REFLEXÕES ACERCA DA AÇÃO 
SOCIOPOLÍTICA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS IDENTITÁRIOS, POR MEIO DAS 

REDES SOCIAIS DIGITAIS NO CONTEXTO BRASILEIRO. 

Raphael Soares de Moura (UFAM) e Suely Aparecida do Nascimento 
Mascarenhas (UFAM) 

Resumo 
Neste trabalho objetivou-se investigar os possíveis impactos sociais e políticos 
relacionados à articulação dos movimentos sociais identitários (MSI) brasileiros, por 
meio da utilização das redes sociais digitais (RSD), tecendo uma análise sob as novas 
perspectivas de ativismo social na contemporaneidade. A partir da WEB 2.0 o 
ciberespaço passou a configurar-se como lócus privilegiado para a articulação política, 
a nível global. O processo de globalização aliado ao processo de virtualização 
sociedade civil, reverberou em diversas transformações sociopolíticas. Tendo como 
expoentes, transformações ocorridas em contextos sociais, políticos e geográficos 
distintos. Através da ação coletiva de contingentes sociais engajados em causas 
estritamente políticas, no qual agiram e se organizaram por meio das RSD.  A dimensão 
deste fenômeno, nos coloca a refletir sobre uma nova possibilidade de emancipação 
social. Para Levy (2009); Capra (2002) e Castells (2003), a internet apresenta como um 
marco histórico no processo democrático e emancipatório da humanidade, pois além da 
liberdade de expressão, esta permite a superação das barreiras espaço-temporais da 
comunicação e interação humana, globalizando, por conseguinte, a sociedade civil.   No 
final do século XX e início do século XXI vimos surgir uma nova forma de organização 
social, trata-se da sociedade em rede, interconectada mundialmente, por meio de 
relações horizontalizadas. A superação da lógica piramidal, para uma sociedade em 
redes, coloca a sociedade civil como terceiro poder, ao lado do poder econômico e 
estatal, o que vem a garantir ao cidadão comum, o contato em primeira instância com 
os representantes do governo (CAPRA, 2002). No contexto brasileiro, diversos ativistas 
digitais têm utilizado as RSD como ferramenta na difusão de conteúdos emancipatórios 
e causas sociopolíticas de grupos sociais distintos. Nos propomos a refletir sobre a 
atuação dos movimentos sociais identitários no contexto brasileiro. Buscamos neste 
trabalho, analisar como ocorrem as ações sociopolíticas destes movimentos nas RSD, 
posteriormente indagamos se tais ações acorridas numa perspectiva “virtual” são 
capazes de reverberar em mudanças na “reais”, salvaguardando e/ou ampliando 
direitos daquelas e daqueles que tiveram solapadas suas garantias e direitos 
fundamentais. Metodologia: para atingir os objetivos da pesquisa, lançamos mão de um 
questionário on-line, respondido por usuários da rede social Facebook. O questionário 
foi constituído de perguntas abertas e fechadas, no qual, investigamos as possíveis 
repercussões sociais e políticas provocadas ou relacionadas com a virtualização dos 
movimentos social, percebidos pelos respondentes. A seleção da amostra ocorreu na 
forma de convite aos usuários do site da rede social facebook.com, que participaram 
voluntariamente da pesquisa. As respostas obtidas pelo questionário compuseram a 
análise de dados desta pesquisa. Resultados: nossos resultados sugerem que a 
arquitetura das relações em redes emerge na sociedade contemporânea como uma 
nova forma de relação distribuída, capaz de organizar-se através de eixos temáticos 
diversos, produzindo modificações estruturais. Conclusão: Da análise dos dados 
obtidos, podemos afirmar que no que se refere aos MSI brasileiros, embora as RSD 
representem uma ferramenta poderosa pelos ativistas digitais, seu advento ainda não 
representa mudanças estruturais no sistema de relações que retroalimentam às 
desigualdades.  
 

Palavras-chave: MSI; RSD, Sistema de Relações, Desigualdades, Psicologia Política. 
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DES(COLORIR) O GÊNERO: PINTURAS E CONVERSAS COM CRIANÇAS EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

 
Amanda de Oliveira Santana (UFMT) 

 
Resumo 
Estereótipos sobre masculinidade e feminilidade são desenvolvidos desde a infância. 
Meninos gostam de azul, são bagunceiros e não choram. Preferem lavar o carro, 
enquanto as meninas lavam a louça. Esses são conceitos que são herdados e 
transmitimos em nossa cultura. Descontruir tais conceitos com crianças e adolescentes 
entre 06 e 12 anos usuários do Cras Cidade Alta, situado na cidade de Rondonópolis 
no estado do Mato Grosso, foi o principal objetivo da intervenção de estagio básico de 
uma aluna residente no local. Tais crianças, estando na fase que marca o 
desenvolvimento humano como sendo o das descobertas, das curiosidades assim, 
transformações dessa fase afetam, sem dúvida, as formas de se viver e de se construir 
identidades de gênero e sexuais. Sendo assim as relações de gênero, que tratam dos 
papéis do homem e da mulher, permeia a diversidade das culturas (Lévi-Strauss, 2006) 
que em nossa contemporaneidade confere aos processos de convivência social uma 
atitude reflexiva do que entendemos ou interpretamos, necessariamente, a guisa da 
diversidade, qual seja: social, cultural, política, sexual, econômica, jurídica, estrutural, 
ambiental, biológica, de gênero, de gostos, de raças, etnias, credos e assim 
sucessivamente. A intervenção foi feita com o auxílio de gravuras das profissões mais 
populares na região para as crianças colorirem, em conjunto a essa atividade de 
recreação foi se abordando a temática de gênero.  A partir disso percebeu se que a  
compreensão da sexualidade (Foucault, 2003) – que é diversa – e suas relações sociais 
da atualidade requerem a discussão de par em par de abordagens educativas com o 
intuito de contextualizar simbologias, técnicas, experiências e representações sociais 
que envolvam a escola, a família, o estado, os campos jurídico e da saúde pública , 
assim como as articulações e organizações da sociedade civil no que tange aos direitos 
humanos, direitos sexuais, preconceitos e discriminações, muitas vezes veladas , como 
também regulamentações através de padrões de comportamento que impõem regras 
sociais e relações de poder que, por vezes, contribuem para a reprodução de violências 
e deturpação da realidade social, especialmente nos casos de agressões físicas e 
emocionais a alguns grupos como de mulheres, homossexuais, afrodescendentes, 
indígenas, entre outros. Dessa maneira, percebeu se antes, durante e depois da 
intervenção a necessidade de um cronograma de atividades em parceria do Cras com 
a escola e família que aborde a temática de gênero com as crianças que participam das 
atividades do Cras na medida em que muitas vezes, nas brincadeiras e nas rodas de 
conversas, elas traziam questões no âmbito da diversidade e falas determinantes sobres 
os papéis e comportamentos de menina e menino nas funções básicas dos indivíduos. 
  
Palavras-chave: Gênero, sexualidade, infância, comportamento. 
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REDESENHANDO O ARCO-ÍRIS: DIÁLOGOS SOBRE HOMOFOBIA 
 

Lorran Lima de Almeida (UFAP) e Regilane Dias Furtado (Estácio/AP) 
 
Resumo 
A análise aqui proposta objetiva incentivar o leitor a refletir sobre a homofobia em seus 
mais variados aspectos. Para isso, nós utilizamos de perspectivas antropológicas, 
sociológicas e conceitos desenvolvidos por ramos da psicologia que tratam da questão 
de gênero. Utilizamos também teorias que trabalham as construções culturais baseadas 
em preceitos normativos dominantes na sociedade. Desenvolvemos este trabalho a 
partir de uma revisão bibliográfica de leituras como: Ceccarelli (1999), Butler (2003), 
Foucault (2010), Freitas (2011), entre outros. O conceito de gênero vem sendo 
reconstruído ao passar do tempo, a escolha da condição sexual ou da identidade de 
gênero não se dá por acaso dentro na nossa sociedade, diante desse pressuposto 
conseguimos analisar a homofobia como construída também neste cenário, onde o 
homossexual passaria a ser tratado como um doente ou anormal, afirmando a sua 
suposta inferioridade diante do corpo social, tendo como parâmetro normativo a lógica 
heterossexual. Chegamos à conclusão que cabe ao Estado garantir o exercício pleno 
do direito de cidadania e proteção dos indivíduos, sem distinção, e que alcance todos e 
quaisquer cidadãos. Todas as leis e regulamentos devem ser criadas em uma noção 
laica de sociedade, onde em tese “todos somos iguais perante a lei”. No entanto, vale 
ressaltar que o histórico de funcionamento do Estado mostra outra dinâmica, onde estão 
presentes a violência e a discriminação aos grupos estigmatizados. 
 
Palavras-chave:  Homofobia, Psicologia, Sociedade, Cultura, Política. 
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MESAS REDONDAS 
 

1.  OS SABERES CRIMINOLÓGICOS, AS MEDIDAS DE SEGURANÇA E OS 
DESAFIOS PARA A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho (UFRJ), Renata Fernandes de Oliveira (USU), 
Alexandre Kerr Pontes (UFRJ) 

Resumo 
A mesa-redonda é constituída por três trabalhos que discutem, a partir de analisadores 
advindos dos saberes criminológicos, das políticas públicas de execução das medidas 
de segurança e da interface construída entre as determinações judiciais e o cuidado em 
saúde mental no Brasil. O primeiro trabalho, intitulado “Criminologia na formação de 
psicólogos: medidas de segurança para a manutenção de quais epistemologias? ” 
Problematiza a inserção das discussões que envolvem os conceitos de crime, criminoso, 
imputabilidade e inimputabilidade em disciplinas presentes na formação dos psicólogos. 
Aponta-se que a criminologia positivista é hegemonicamente alçada como paradigma 
para a produção de tais referências, procurando entender as causas dos fenômenos 
criminosos, através da inferência de relações de causalidade, matematizações e 
medições, apoiada nas abordagens antropométrica e sociológica, representadas pelas 
escolas positivistas articuladas a pensadores como Cesare Lombroso e Enrico Ferri. 
Deste modo, a intervenção psicológica surge como prática capaz de desvelar 
subjetividades e, a partir de diagnósticos, a Psicologia passa a interferir na execução da 
pena sem, no entanto, colocar em questão a suposta natureza e a construção histórica 
dos significados políticos de lei, transgressão e pena, produzindo verdades assépticas 
em torno de conceitos como crime e criminoso, imputabilidade e inimputabilidade. No 
segundo trabalho, intitulado “A quem alcança as políticas públicas de saúde mental, na 
interface com a inimputabilidade e a execução de medidas de segurança? ” Analisa os 
porquês da reforma psiquiátrica não alcançar efetivamente a dimensão prática das 
políticas públicas nos processos de desinstitucionalização dos hospitais de custódia, 
mantendo-se confinada a uma legislação que para estes casos tarda em se concretizar. 
São acompanhados os processos de desinstitucionalização de um hospital de custódia 
específico e problematizados os papéis das instituições justiça e saúde na observância 
da norma reguladora dos processos de desinternação. O terceiro trabalho, “Análise da 
jurisprudência sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação de usuários de 
crack: a questão do arbítrio” aponta que, no atual modelo de assistência psiquiátrica, a 
internação não é a regra de ação médico-jurídica, mas a exceção. A atual jurisprudência 
para possibilitar a internação compulsória de usuários de drogas atenta, como foco de 
análise, à observância das capacidades mentais do indivíduo e às condições que ele 
tem para tomar decisões sobre sua própria saúde. Este entendimento resulta em uma 
equação que pretende estabelecer o elo de incapacidade mental entre loucura e 
dependência química (uso de crack) a partir da autoridade do saber médico e justificar 
uma medida jurídica excepcional (internação compulsória). Deste modo, percebe-se 
uma diferença de compreensão expressada pelos operadores do direito em relação à 
capacidade de entendimento ou de autodeterminação em casos de uso de crack, que 
pode ser constatada ao se comparar as medidas de internação compulsória para 
usuários (às vezes com interpretações extensivas para julgar seu cabimento) com a 
imputação de privação de liberdade, sem redução de pena, em detrimento do tratamento 
por meio de medidas de segurança, ou seja, a alegação de incapacidade de 
autodeterminação, na maior parte dos casos, não é acatada. 

Palavras-chave: Medidas de Segurança. Políticas Públicas. Criminologia. Saúde 
Mental. 
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1.1 CRIMINOLOGIA NA FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS: MEDIDAS DE 
SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DE QUAIS EPISTEMOLOGIAS? 

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho (UFRJ) 

Resumo 

A presença das discussões acerca dos saberes criminológicos nos cursos de Psicologia, 

quando existem (como parte das disciplinas de Psicologia Jurídica), ainda são marcadas 

pela abordagem positivista que reduz o trabalho do psicólogo à participação nas 

Comissões Técnicas de Classificação e na aplicação do então chamado exame 

criminológico no sistema penitenciário brasileiro. Ou, ainda, na produção de referências 

técnicas para confecção de laudos e pareceres que subsidiem a decisão de magistrados 

nos Tribunais de Justiça, ou na construção de escutas capazes de restabelecer a 

verdade dos inquéritos, produzindo provas para judicializações, condenações e 

penalizações. E, em casos de inimputabilidade penal, para a produção de prognósticos 

para a construção de atestados de cessação de periculosidade, ou ainda para a 

produção de argumentos capazes de justificar internações forçadas: involuntárias ou 

compulsórias. A criminologia positivista, hegemonicamente referência para a produção 

de tais referências, procura entender as causas do fenômenos criminosos, através da 

inferência de relações de causalidade, matematizações e medições, apoiada nas 

abordagens antropométrica (Lombroso) e sociológica (Ferri). Deste modo, a intervenção 

psicológica surge como prática capaz de desvelar subjetividades e, a partir de 

diagnósticos, a Psicologia passa a interferir na execução da pena, sem no entanto, 

colocar em questão a suposta natureza e a construção histórica dos significados 

políticos de lei, transgressão e pena, produzindo verdades assépticas em torno de 

conceitos como crime e criminoso, imputabilidade e inimputabilidade. Que efeitos têm 

sido produzidos em nosso cotidiano? Que sujeitos, saberes e objetos – os quais não 

existem em si - estamos o tempo todo produzindo? É preciso colocar em análise nossas 

práticas, discutindo que psicólogos estamos produzindo e que saberes estamos 

perpetuando como professores. Habitualmente, intervir como psicólogo pressupõe 

analisar um território individual, interiorizado ou, no máximo, circunscrito a relações 

interpessoais, transferindo as produções políticas, sociais e econômicas ao campo de 

estudos de um ‘outro especialista’. ‘São exteriores à realidade psíquica’, talvez seja esse 

o argumento. O que fazemos quando ocupamos o lugar de professores? O que significa 

atravessar a formação em psicologia com discussões sobre criminologia, violação de 

direitos e a emergência das ‘classes perigosas’? Que efeitos são produzidos quando 

colocamos em análise a ideia de crime, através de sua proveniência, saberes, diferentes 

confrontos e produções? O que significa apresentar a perspectiva positivista ao mesmo 

tempo em que se discute a genealogia foucaultiana com suas produções de saberes, 

poderes e as relações de força que constroem um determinado modo de fazer 

criminologia? Com que ética estamos articulados e quais subjetividades estamos 

produzindo? Quais epistemologias são asseguradas com tais medidas? É preciso 

adquirir a clareza de que nosso trabalho profissional é também um trabalho político, 

nunca isento nem neutro. Nossa prática profissional envolve uma concepção de mundo, 

de sociedade, de homem, de humano, exigindo um posicionamento sobre a finalidade 

da intervenção que fazemos, a qual envolve a certeza de que nossas práticas têm 

sempre efeitos, exigindo que tomemos, portanto, posições. Posições epistemológicas 
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que, por serem políticas, mantêm ou transformam a ordem social em que apoiamos 

nossos saberes, articulados a poderes. 

 

Palavras-chave: Criminologia. Psicologia. Política. Formação. 

 

 

1.2  A QUEM ALCANÇA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL, NA 
INTERFACE COM A INIMPUTABILIDADE E A EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE 
SEGURANÇA? 

Renata Fernandes de Oliveira (USU) 

Resumo 
A rede de atenção psicossocial não tem recebido o suporte financeiro necessário para 
desempenhar o papel que lhe foi delineado pelas políticas públicas de saúde mental no 
efetivo processo de desinstitucionalização dos indivíduos em sofrimento psíquico. 
Quando leis são criadas e iniciativas governamentais são tomadas sem que lhe sejam 
disponibilizados os meios para a realização dos seus objetivos, haverá uma efetiva 
mudança de política pública? Quais os impactos deste desencontro entre a teoria a 
realidade? O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, no Rio de 
Janeiro, foi inaugurado no ano de 1921 e por diversas décadas recebeu indivíduos 
considerados pelo direito inimputáveis, ali devendo cumprir medida de segurança de 
internação por terem praticado injustos penais, uma vez que, por não serem penalmente 
responsáveis, não poderiam sofrer uma pena de privação de liberdade em razão da 
conduta praticada. A partir do ano de 2013 encerrou suas atividades de hospital de 
custódia, permanecendo como residência para aqueles que ainda não tinham um novo 
local para viver, tornando-se Instituto de Perícias. O Poder Judiciário, ao longo destes 
15 anos de vigência da Lei, recorreu à legislação mais antiga e usual do campo do direito 
penal e com isso centenas de pessoas, ao longo desses anos, foram institucionalizadas, 
por um lado, por eles próprios e seus familiares não terem conhecimento da nova 
legislação e aceitar com prontidão a sentença judicial, por outro, por faltar na rede de 
atenção psicossocial mais investimento, de maneira que os próprios juízes se sentissem 
mais seguros ao sentenciar estes indivíduos ao cumprimento do tratamento em 
território, em lugar da internação, acreditando que ali teriam os meios necessários ao 
cuidado e à supervisão que esses casos merecem. O objetivo geral deste estudo é 
tentar compreender porque a reforma psiquiátrica não alcançou efetivamente a 
dimensão prática das políticas públicas nos processos de desinstitucionalização dos 
hospitais de custódia e se mantém confinada a uma legislação que para estes casos 
tarda em se concretizar. O objetivo específico é acompanhar o processo de 
desinstitucionalização do referido hospital e o papel das instituições justiça e saúde na 
observância da norma reguladora desse processo de desinternação. O problema 
enfrentado é que o investimento financeiro necessário ao sucesso da 
desinstitucionalização não tem sido correspondente à real necessidade, 
impossibilitando a alta médica de vários pacientes por não terem para onde ir depois 
que deixassem os hospitais, ali permanecendo como residentes, na única casa que por 
demasiado tempo conheceram. É vital a captação de recursos destinados às políticas 
públicas de saúde mental de maneira a promover a dignidade condizente com as 
propostas da Lei da Reforma Psiquiátrica, dos movimentos sociais, dos movimentos de 
familiares, profissionais e usuários dos serviços, que clamam pelo respeito aos seus 
direitos de cidadãos, seus direitos humanos, pois, se assim, não for, continuaremos em 
um não-lugar de desinstitucionalização, onde ela é precária, não atende àqueles que 
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necessitam de suporte e estes indivíduos continuarão descobertos pelo movimento da 
reforma psiquiátrica, que parece ainda não ter acontecido plenamente para eles. 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Saúde Mental. Reforma Psiquiátrica. 
Inimputabilidade. Medida de Segurança. 

 

1.3  ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A CAPACIDADE DE 
ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO DE USUÁRIOS DE CRACK: A 

QUESTÃO DO ARBÍTRIO 

Alexandre Kerr Pontes (UFRJ) 

Resumo 
No atual modelo de assistência psiquiátrica, a internação não é a regra de ação médico-
jurídica, mas a exceção. Conforme a Lei 10.216/01, é direito da pessoa portadora de 
transtorno mental “ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos 
possíveis” (Artigo 2, parágrafo único, VIII). Sendo assim, esta legislação que - “Dispõe 
sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, limita as possibilidades de 
internação para casos excepcionais e prescreve em seu Artigo 6o que “A internação 
psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que 
caracterize os seus motivos”. A atual jurisprudência para possibilitar a internação 
compulsória de usuários de drogas atenta, como foco de análise, à observância das 
capacidades mentais do indivíduo e às condições que ele tem para tomar decisões 
sobre sua própria saúde. Este entendimento resulta em uma equação que pretende 
estabelecer o elo de incapacidade mental entre loucura e dependência química (uso de 
crack) a partir da autoridade do saber médico e justificar uma medida jurídica 
excepcional (internação compulsória). O dependente químico pode ser, por outro lado, 
qualificado como semi-imputável em casos de crime, ou seja, quando comprovada a 
falta parcial de entendimento do caráter ilícito do fato ou da impossibilidade de 
autodeterminação diante do entendimento da ilicitude, apena pode ser reduzida de um 
a dois terços ou, de acordo com o Art.98 do Código Penal, “necessitando o condenado 
de especial tratamento curativo, a pena pode ser substituída pela internação ou 
tratamento ambulatorial” (Medida de Segurança).Tomando em conta estes dois fatores, 
buscou-se comparar a jurisprudência utilizada para estes casos distintos tendo como 
linha comum o uso de crack e os argumentos de capacidade de autodeterminação. Em 
pesquisa preliminar de julgados do Poder Judiciário, a partir do site JusBrasil 
<http://www.jusbrasil.com.br/>, encontrou-se uma série de narrativas que buscavam 
correlacionar o uso de crack com a incapacidade de autodeterminação, no caso das 
internações compulsórias este elo é estabelecido pela acusação, já nos casos de crime 
a semi-imputabilidade é argumento de defesa. Porém, dadas as similaridades de 
condições entre os dois casos, encontra-se uma disparidade na aceitação das teses, 
que ainda será melhor apreciada qualitativamente nesta investigação, mostrando 
pareceres favoráveis ao entendimento da incapacidade de autodeterminação para os 
casos de internação compulsória quantitativamente superiores em comparação com a 
tese de defesa de semi-imputabilidade. Pode-se, portanto, perceber uma diferença de 
compreensão expressada pelos operadores do direito em relação à capacidade de 
entendimento ou de autodeterminação em casos de uso de crack, que pode ser 
constatada ao se comparar as medidas de internação compulsória para usuários (às 
vezes com interpretações extensivas para julgar seu cabimento) com a imputação de 
privação de liberdade, sem redução de pena, em detrimento do tratamento por meio de 
medidas de segurança, ou seja, a alegação de incapacidade de autodeterminação, na 
maior parte dos casos, não é acatada. 
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2.  ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO EM CONTEXTOS DE POBREZA: 
RELATOS DE PESQUISAS E EXPERIÊNCIAS 

 
Elívia Camurça Cidade (UFC) 

 
Resumo 
Esta mesa tem o objetivo de discutir experiências e pesquisas que abordam diversos 
contextos de pobreza e estratégias de enfrentamento vivenciadas nesses cenários. 
Compreendemos a pobreza como um fenômeno multidimensional (SEN, 2000) que leva 
em consideração não somente a ausência de poder financeiro para a aquisição de bens, 
mas componentes de ordem simbólica, social, política e ideológica de privação de 
capacidades manifestados a partir de diversas formas de privação: acesso precário a 
serviços de saúde, educação, assistência, segurança; impasses às liberdades civil e 
política; precária distribuição de terras etc. Analisamos que a pobreza multidimensional 
gera implicações psicossociais (CIDADE; MOURA JR.; XIMENES, 2012), as quais se 
referem à simbolizações no psiquismo humano das privações vivenciadas 
cotidianamente, interferindo nas formas de pensar, sentir e agir, impedindo o 
desenvolvimento saudável do psiquismo humano. Entretanto, reconhecemos que há um 
potencial de ação (SAWAIA, 1990) que se manifesta no enfrentamento a uma realidade 
social opressora, em busca de transformação social, ampliando as respostas cognitivas, 
comportamentais e afetivas utilizadas para lidar com o sofrimento das populações 
vulneráveis. Os trabalhos que compõem a mesa possuem como referenciais comuns a 
Psicologia Social da Libertação e a Psicologia Comunitária. Analisam a pobreza sob o 
prisma de categoriais fatalismo (MARTÍN-BARÓ, 1998), resiliência (YUNES, 2003), 
identidade (CIAMPA, 2005), reconhecimento (HONNETH, 2003), culpabilização 
(GUARESCHI, 2002) e círculo perverso de exclusão (KLIKSBERG, 2002) e potencial de 
ação (SAWAIA, 1999). O primeiro trabalho tem como objetivo descrever estratégias 
psicossociais de enfrentamento à pobreza, dando ênfase às categoriais fatalismo e 
resiliência. Através de um levantamento não sistemático de literatura, a autora aponta 
as relações existentes entre fatalismo e resiliência, dando destaque para a reflexão 
sobre como estas categorias incidem, por um lado, na manifestação de processos de 
conscientização e fortalecimento e, por outro, na constituição do conformismo e da 
resignação. O segundo trabalho discute sobre as possibilidades de enfrentamento de 
pessoas em situação de rua diante das situações de desrespeito que elas vivenciam 
cotidianamente. A partir de experiências oriundas de atividades de extensão e de 
pesquisa junto a essa população, o autor identifica tanto inserção em redes de apoio e 
solidariedade na rua e em equipamentos das políticas sociais como também 
movimentos de organização e resistência política lideradas pelo Movimento Nacional da 
População em Situação de rua e por um fórum mensal de discussão sobre as questões 
referentes a essa população. Por fim, o terceiro trabalho propõe apresentar a 
experiência chamada Programa de Educação em Célula Cooperativa, no qual 
moradores da comunidade que concluem o ensino superior retornam ao seu local de 
origem e realizam projetos voltados para a educação de crianças e jovens bem como 
para o desenvolvimento local. Essa ação se apresenta como uma importante estratégia 
de enfretamento no sentido de que, ao constituir modos de relacionamentos e de 
cooperação na realidade social, impulsiona o potencial de ação dos participantes na 
busca por transformações na sua vida pessoal e na realidade social. 
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2.1  FATALISMO E RESILIÊNCIA: ESTRATÉGIAS PSICOSSOCIAIS DE 
ENFRENTAMENTO À POBREZA? 

 
Elívia Camurça Cidade (UFC) e Verônica Morais Ximenes (UFC) 

 
 
Resumo 
O presente resumo expressa reflexões iniciais de um projeto de pesquisa vinculado a 
um Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Apresenta interlocuções entre as 
temáticas Psicologia Comunitária e estratégias psicossociais de enfrentamento à 
pobreza, dando destaque a duas categorias de análise: fatalismo e resiliência. A 
Psicologia Comunitária aponta como horizonte ético e ideológico trabalhar com os 
sujeitos advindos de situação de pobreza coletiva. Corrobora com visões de que não é 
possível reduzir a análise da pobreza somente a privações materiais (ACCORSSI, 
2011). Contrariamente, entende-se a pobreza como fenômeno multidimensional, que 
acarreta implicações psicossociais, pois expressa o amálgama entre questões sociais, 
culturais, políticas, ideológicas e psicológicas. Diante da controlabilidade limitada dos 
perigos (BECK, 2006), os sujeitos necessitam constituir elementos explicativos sobre a 
realidade, que são elaborações subjetivas de suas experiências capazes de interferir 
nas ações adotadas como resposta às situações adversas. Trata-se de mecanismos de 
adaptação prática e psicológica, concebidos neste estudo como estratégias de 
enfrentamento à pobreza. O objetivo geral desta exposição é descrever estratégias 
psicossociais de enfrentamento à pobreza, dando ênfase às categoriais fatalismo e 
resiliência. Foi empreendido um levantamento não sistemático de literatura, valendo-se 
de autores relevantes na discussão de fatalismo (Martín-Baró, 1998; Blanco & Díaz, 
2007, Díaz et al, 2015.) e Resiliência (Yunes, 2003; Morais, Figueiredo, Rodrigues & 
Santos, 2015).O fatalismo é um fenômeno psicossocial associado à concepção da vida 
como algo pré-determinado e fruto de uma vontade divina, favorecendo a elaboração 
de sistemas explicativos sobre a realidade. Exemplifica um tipo de distanciamento 
emocional, coerente com o enfrentamento focado na emoção. Diázet al (2015) afirmam 
que, na atualidade, o fatalismo representa parte do esquema cognitivo de pessoas 
pertencentes a culturas individualistas caracterizadas pelo alto desenvolvimento 
econômico, mas permeadas pela insegurança e a indefinição quanto à vida. Blanco e 
Diáz (2007) expõem que o clima de incerteza e os altos índices econômicos de 
desenvolvimento permitem a distinção do fatalismo dividido em individualista e 
coletivista, expressão do tipo de solidariedade estabelecida pelos sujeitos de um 
determinado grupo social. Por conseguinte,a resiliência apresenta uma relação positiva 
com a noção de desenvolvimento de estratégias de como lidar com a realidade, pois se 
refere aos processos através dos quais as pessoas enfrentam e superam crises e 
adversidades (YUNES, 2003). Essa capacidade, que também tem a função de proteção, 
é potencial de auto-reparação a partir da adversidade, não dependendo apenas de 
atributos do indivíduo, mas principalmente da rede de apoio que possui e do contexto 
sociocultural onde está inserido. A resiliência emerge como estratégia de enfrentamento 
focada na ação, que concebe a possibilidade de mudança da realidade. Como pontos 
de convergência, entende-se que o fatalismo e a resiliência possuem relação com os 
tipos específicos de contextos adversos aos quais os sujeitos estão expostos, sendo 
resultantes da realidade social, cultural e histórica. Um ponto não clarificado é quais as 
influências do fatalismo e da resiliência no desenvolvimento de processos de 
conscientização e de fortalecimento comunitário, apontando para discussões sobre as 
relações que estabelecem com processos de resignação e aceitação acrítica da 
realidade.  
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2.2  REFLEXÕES SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO E 
RESISTÊNCIA POLÍTICA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO 

DE FORTALEZA-CE 
 

Carlos Eduardo Esmeraldo Filho (Fanor/Devry Brasil) 
 
Resumo 
O presente trabalho corresponde a reflexões oriundas da participação dos autores em 
pesquisas e atividades de extensão junto a pessoas em situação de rua de Fortaleza-
CE. Partimos dos referenciais teóricos da Teoria da Identidade proposta por Ciampa e 
da teoria do reconhecimento de Honneth. Compreendemos a pobreza e a identidade a 
partir de um processo multidimensional de determinação social e histórica, de modo a 
superar concepções essencialistas. Sendo assim, a identidade é metamorfose e implica 
na articulação e sucessão de diferentes personagens, de modo que são várias as 
possibilidades de existência e de projetos de vida. Por vezes, em decorrência da 
imersão numa situação de pobreza, a metamorfose não se concretiza, impedindo a 
realização das possibilidades de projetos de vida autônomos. Já Honneth discute sobre 
como o reconhecimento ou o não-reconhecimento (situações de desrespeito e outras 
formas de violência) implica na auto-relação prática do ser humano, inclusive na sua 
auto-confiança. Esse trabalho tem por objetivo discutir sobre as possibilidades de 
enfrentamento das pessoas em situação de rua diante das situações de desrespeito que 
elas vivenciam cotidianamente. Como metodologia, partimos das análises oriundas de 
pesquisas e atividades de extensão junto a pessoas em situação de rua. Facilitamos um 
grupo vivencial junto num equipamento da Pastoral do Povo de Rua. Além de criarmos 
um espaço de experimentação, utilizamos recursos potencializadores do encontro, 
como contação de histórias e teatro do oprimido. Apesar da heterogeneidade 
característica da situação de rua, percebemos uma questão muito comum na fala das 
pessoas em situação de rua: as constantes experiências de desrespeito e 
discriminação, tais como agressão física, ofensas, humilhações, rebaixamentos e 
violação de direitos. Caracterizam reconhecimento negado, que pode provocar 
sentimentos de vergonha, humilhação, tristeza, indignação, perda de confiança em si 
mesmo e no outro, e limitação da autonomia. O desrespeito se deve tanto devido à 
situação da pobreza e da raça, como também por serem “moradores de rua”. No 
entanto, as implicações psicossociais e afetivas decorrentes do desrespeito contem em 
si a possibilidade de ação, enfretamento e resistência política. As pessoas em situação 
de rua utilizam algumas estratégias, tanto de sobrevivência nas ruas, como de 
enfrentamento das situações de pobreza e desrespeito. Incluir-se em grupos e redes de 
apoio informais na rua, fazer uso dos serviços das políticas municipais (tais como os 
centros pop e a pousada social) e participar de atividades junto a entidades não 
governamentais (redes formais de apoio) são algumas das possibilidades. No entanto, 
movimentos de encontros políticos vem chamando atenção, mais precisamente a 
participação de algumas pessoas no Movimento Nacional da População em Situação 
de Rua (MNPR). Temos percebido amadurecimentos políticos junto às pessoas que tem 
participado das ações e dos encontros levado à frente pelo MNPR, incluindo um Fórum 
de discussão e a participação nos comitês estadual e municipal para monitoramento das 
políticas sociais. Embora ainda sejam muitos os desafios, a partir dessas ações, 
identificamos também o fortalecimento de certos grupos no sentido de participar 
ativamente na busca pela transformação da realidade das pessoas em situação de rua 
do município. 
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2.3  ROTA ALTERNATIVA AO CÍRCULO PERVERSO DA POBREZA: UMA 
EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO, COOPERAÇÃO E CIDADANIA NO MÉDIO-CURU 

DO CEARÁ 
 

Marília Studart Barbosa (UFC), Verônica Morais Ximenes (UFC) 
 
 

Resumo 
Este estudo pretende apresentar uma experiência educacional chamada Programa de 
Educação em Células Cooperativa (Prece), que é um movimento formado por 
estudantes jovens de comunidades rurais da região do Médio-Curu Ceará que através 
do estudo em grupos cooperativos vêm adquirindo novos aprendizados que favorecem 
o ingresso no ensino superior (Avendaño, 2008), como também vem possibilitando a 
formação de sujeitos que atuam no desenvolvimento comunitário de suas localidades 
de origem. No PRECE, os jovens são estimulados a reconhecerem a importância que o 
grupo tem sobre o indivíduo através de um ciclo de reciprocidade (Ramos, 2009),  onde 
aqueles que adentram o ensino superior retornam as suas comunidades para contribuir 
com os demais moradores de suas localidades, gerando uma rede de cooperação e 
solidariedades entre eles, através da realização de projetos voltados para a educação 
de crianças, jovens, como também  de atividades que visam o desenvolvimento local, 
na tentativa de minimizar as desigualdades sociais historicamente construídas. 
Encontramos, em nossa sociedade, modelos econômicos baseados em uma lógica 
perversa que culpabiliza o sujeito por estar em situação de pobreza, baseando-se em 
ideologias dominantes que naturalizam a realidade, sendo necessário problematizar 
esses processos que acentuam ainda mais as diversas formas de exclusões sociais. A 
experiência do PRECE promove valores que se opõem aos valores hegemônicos da 
sociedade capitalista, onde se predomina o individualismo, a autossuficiência, a 
competição, que buscam estimular os indivíduos a agirem segundo os próprios 
interesses, voltando-se prioritariamente para ao bem-estar e sucesso individual. No 
PRECE, os resultados  que os estudantes adquirem ocorre devido ao fortalecimento do 
grupo, à problematização da realidade social, ao apoio mútuo através de práticas sociais 
e educativas baseadas na cooperação e na solidariedade que se desenvolve entre os 
estudantes, se apresentando como uma rota alternativa ao círculo perverso de exclusão 
“família pobre, educação incompleta, desemprego, pobreza” (Kliksberg, 2002), o qual 
interage com outros círculos perversos geradores de outros tipos de exclusão. A rota 
alternativa do PRECE parte de um jovem de uma família pobre que vivencia uma 
experiência de educação alternativa, a qual favorece uma formação superior que 
oferece subsídios para o enfrentamento à pobreza  através de experiências de trabalho 
que possibilitem a manutenção de condições de vida satisfatórias, como também 
possibilitando uma atuação comunitária em associações, igrejas, partidos políticos, etc. 
Essa rota alternativa se apresenta como uma estratégia de enfrentamento e 
fortalecimento (Montero, 2006) ao forjar novos métodos educacionais, modos de 
relacionamento entre os moradores da comunidade e novas ferramentas de 
compreensão da realidade social, impulsionando o potencial de ação (Sawaia, 1999) 
dos participantes para buscarem transformações na sua vida pessoal, como também 
ampliando as possibilidades de intervenções na realidade social. Essa rota alternativa 
do PRECE não só promoveu mudança nas condições sócio-econômicas e estruturais 
possibilitadas por uma formação superior, mas também na formação de valores 
humanos coletivistas, como também na constituição subjetiva desses sujeitos na 
medida em que puderam construir novos projetos de vida que fortaleceram seus 
processos identitários emancipatórios. 
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3. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: COTIDIANO, TERRITÓRIO E CUIDADO 
NO PROCESSO DE TRABALHO DO CONSULTÓRIO NA RUA 

 
Ana Carolina Amorim da Paz (UFPB), Anna Carolina Vidal Matos (UFRN), Daniel 

Rangel Curvo (UEPB), Welison de Lima Sousa (UFAL) 
 
 
Resumo 
A rua e suas diferentes formas de vivenciá-la constituem historicamente fenômenos que 
despertam a atenção e controle estatal. Sabemos que no imaginário social a rua ainda 
é vista como sinônimo do heterogêneo, do desconhecido e do perigo, mas também lugar 
dos encontros e das possibilidades. Tais significantes marcam a história de vida 
daqueles que tem a rua como local de pertencimento, identidade ou até mesmo estados 
situacionais, assim como, também se inscrevem no desenvolvimento de determinadas 
políticas públicas e a prestação de serviços acessados por estas pessoas.  Na 
contemporaneidade, as pessoas em situação de rua e suas demandas de saúde e 
assistência se constituem um desafio para as políticas públicas, que por sua vez 
suscitam novas formas de pensar e agir o processo de trabalho do psicólogo na rede de 
serviços de atenção destinada a esta população. Desse modo, conhecer sobre o 
cotidiano das pessoas em situação de rua e sua relação com o território, tornam-se 
aspectos fundamentais para entender seus modos de vida, suas demandas e redes de 
apoio e proteção, tornando-se assim elementos para a produção do conhecimento sobre 
o tema. A partir de 2009, com a instituição da Política Nacional para a População de 
Rua trouxe para o âmbito das políticas públicas brasileiras o direcionamento de 
dispositivos e ações que trabalhassem com as demandas desta população. Neste 
contexto, surge em 2012, o Consultório na rua (CnaR), que se configura como um 
dispositivo de atenção no campo da saúde, localizado na Atenção Básica, que tem como 
objetivo facilitar o acesso à saúde e outros direitos à população em situação de rua. O 
CnaR é um serviço porta de entrada e tem como as características principais o trabalho 
pautado na intersetorialidade e interdisciplinaridade, com ações que devem ser 
desenvolvidas de forma integrada e compartilhada, articulando políticas públicas e 
diversos serviços. Nisso, a influência do território e do cotidiano atravessam as práticas 
dessas equipes, trazendo assim o desafio de fazer o cuidado em saúde para esta 
população. Por isso, a presente mesa-redonda propõe um diálogo entre diversas formas 
de compreender temáticas relacionadas à população em situação de rua, trazendo para 
o debate a articulação de diferentes ideias e experiências para pensar o cuidado. As 
apresentações nesta mesa-redonda abordam reflexões teóricas e relatos de 
experiências profissionais de pós-graduandos, que realizam análises críticas 
construídas a partir de um diálogo entre Antropologia, Psicologia e a Saúde acerca da 
população em situação de rua e os cuidados em saúde. Temos por um lado o cotidiano 
e território como elementos de produção de conhecimento sobre diferentes realidades, 
e de outro, apontamentos sobre os limites e possibilidades que o dispositivo do CnaR 
tem para com esta população.  
 
Palavra-chave: População em Situação de Rua. Cotidiano. Território. Cuidado. 
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3.1  COTIDIANO E TERRITÓRIO: ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 
CUIDADO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

 
Ana Carolina Amorim da Paz (UFPB), Anna Carolina Vidal Matos (UFRN) 

 
 
Resumo 
Na atualidade, o exercício profissional ético no campo das políticas públicas, seja ela 
assistência, saúde e/ou segurança, exige uma formação e atuação do psicólogo 
compromissadas com as questões sociais vigentes, postura crítica e cada vez mais uma 
aproximação com a heterogeneidade e as singularidades dos diferentes modos de vida 
das populações. Nesse cenário, a atenção e cuidado voltados às pessoas em situação 
de rua se colocam como desafios, que demandam ações intersetoriais, um olhar 
sensível às especificidades do modo de vida e suas necessidades, e uma prática política 
na defesa dos direitos humanos e qualidade de vida. Nesse sentido, cotidiano e território 
aparecem como categorias coringas para pensar não só os modos de existências e as 
interações sociais de determinados grupos sociais e culturas, mas principalmente como 
aspectos de fundamental importância para elaboração de políticas públicas mais 
eficazes e mais adaptadas à contemporaneidade. O presente trabalho propõe, portanto, 
trazer elementos para a discussão acerca do cotidiano e território como elementos de 
produção de conhecimento sobre diferentes realidades, e consequentemente, nas 
práticas de atenção e cuidado, em especial no que concerne a população em situação 
de rua.  Como contribuições para o debate acerca do cotidiano e território, propõe-se 
um diálogo com autores de diversas disciplinas (antropologia, sociologia, geografia, 
saúde) como: Machado Pais (2003), Certeau (1998), Marc Augé (1994), Santos (1988), 
Oliveira (2004), Bourdieu (1989), Leite (2002), entre outros.  Partiremos da noção de 
que é através das relações cotidianas, no espaço em que se vive, que os sujeitos 
expressam suas particularidades e negociam as normas sociais mais gerais. Seguindo 
indicações de Machado Pais (2003), temos o cotidiano como meio de investigação e 
conhecimento daquilo que emerge dos sujeitos em suas relações próximas, triviais e 
regulares, desvelando práticas, representações e soluções através das quais esses 
sujeitos criam, se submetem, subvertem e/ou reivindicam cotidianamente seu lugar na 
sociedade. Por outro lado, as relações cotidianas aparecem circunscritas no tempo e 
espaço, daí a importância de conhecer o território como um lugar de memória, história 
e produção de identidade, dos sujeitos e seus coletivos (AUGÈ, 1994); como um espaço 
que ao mesmo tempo constrói e é construído pelas relações cotidianas, ações e 
interesses de seus ocupantes (LEITE, 2002);  como local de produção de existências e 
sua territorialização como ato político de afirmação (OLIVEIRA, 2004); cujos seus 
elementos constitutivos são responsáveis pelas concepções ideológicas, normas de 
controle e sociabilidades, produção de bens, serviços, instituições reguladoras 
(SANTOS, 1988). Assim, temos que no cotidiano e território (e através deles) os sujeitos 
constroem seus itinerários e redes de proteção, apoio e existência, institucionalizados 
ou não, e portanto, indicam e nos ensinam os caminhos sobre o cuidado. 
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3.2  O CONSULTÓRIO NA RUA COMO DISPOSITIVO: MÁQUINA DE 
CONTROLE, MÁQUINA DE GUERRA 

 
Daniel Rangel Curvo (UEPB) 

 
Resumo 
O programa Consultório na Rua (CnaR) é um equipamento itinerante e multiprofissional 
da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) que prioritariamente visa 
promover cuidado integral às pessoas em situação de rua (PSR). Iniciado em 2012, fruto 
de um processo de reforma do setor saúde e de reivindicação política do Movimento 
Nacional da População de Rua (MNPR), o programa CnaR é um dispositivo estratégico 
para o cuidado dessas pessoas que guardam sintomática e emblematicamente o 
desarranjo econômico e a opressão social. Com o objetivo de pensar o CnaR, em seus 
limites e possibilidades, como dispositivo de cuidado às pessoas em situação de rua 
(PSR), resgatamos estratos históricos das políticas públicas de saúde do século XIX à 
contemporaneidade. Para isso, cartografamos um diagrama de forças onde o setor 
saúde exerce inicialmente papel fundamentalmente adaptativo, legitimador de práticas 
disciplinares e manicomiais. No Brasil, esse processo ganha destaque a partir do final 
do século XIX quando, junto ao nascimento da República e o fim da escravidão, se 
desenvolvem instituições e instrumentos de controle biopolítico. Sob discursos 
eugenistas e sanitários, o Estado brasileiro passou a interferir cada vez mais no 
cotidiano das populações, especialmente aquelas mais pobres. Nesse contexto, a 
relação da saúde pública com as PSR era violentadora, ligada à medidas compulsivas 
de privação de liberdade e terapêuticas forçadas. O cuidado à saúde dessas pessoas 
acontecia por meio de ações e instituições de caridade ou práticas ligadas aos saberes 
populares. A partir do movimento social que ficou conhecido como Reforma Sanitária 
Brasileira, iniciado na década de 1970, a saúde pública começa estabelecer outra 
relação com as expressões da Questão Social. A Reforma promove ampliação do 
conceito de saúde (que passa a considerar as determinações sociais do processo 
saúde-doença-cuidado) e, em um cenário de redemocratização, defende um projeto de 
sociedade igualitária, saudável e democrática. O SUS consubstancia aspectos dessa 
Reforma em seus princípios e diretrizes, como o da universalidade e integralidade do 
cuidado, regionalização e descentralização do sistema de saúde, e participação da 
comunidade no desenvolvimento da política de saúde. Esse processo levou às 
discussões sobre equidade e acesso para o cuidado de determinados grupos 
populacionais tradicionalmente marginalizados, como as PSR. A isso soma-se a 
organização das PSR enquanto movimento social no MNPR que, em 2009, conseguiu 
instituir a Política Nacional para a População de Rua. Como resultado desse diagrama 
de forças levantado, entendemos que o CnaR pode contribuir com o fortalecimento da 
dignidade e organização dessas pessoas e ser um processo de questionamento ou 
transformação do status quo, funcionando como uma máquina de guerra. Por outro lado, 
entendemos que o CnaR pode funcionar como uma atualização do processo disciplinar, 
aos moldes do que Deleuze chamou de Sociedade do Controle, em que as grandes 
instituições de confinamentos seriam substituídas por máquinas mais leves, móveis e 
mutantes. Nesse caso, funcionando como uma máquina de controle contemporânea. 
Essas duas possibilidades não são excludentes, e é a realidade local, em seu jogo de 
forças imanente que ditará a tônica.  

Palavras-chave: Consultório na rua. Máquina de Controle. Máquina de guerra. 
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3.3  O CUIDADO E O PROCESSO DE TRABALHO NO CONSULTÓRIO NA RUA 
(CnaR) 

 
Welison de Lima Sousa (UFAL) 

 
 
Resumo 
A noção de cuidado é polissêmica e transita por diferentes abordagens conceituais e 
metodológicas, mas o importante é pensar sobre o sentido adotado nos diferentes 
contextos e quais os efeitos estão sendo produzidos. Para tal reflexão, nos propomos a 
discutir o processo de trabalho do Consultório na rua (CnaR) relatando casos concretos 
que indicam os desafios, enquanto equipe multiprofissional, de trabalho itinerante que 
presta atenção integral à população em situação de rua, tanto na rua (in loco) como na 
sua Unidade Básica de saúde de referência. Acreditamos que o cuidado é uma 
construção que se dá no cotidiano, em sujeitos concretos, dotados de história e 
complexidade. Assim, destacamos a rua como espaço clínico e de cuidado, regido pela 
singularidade dos modos de vida das pessoas que lá estão. Apresentaremos 2 relatos 
que apontam para a potencialidade do CnaR, como dispositivo de cuidado que se 
sustenta na potência da tomada do cotidiano e do território como fundamentais para que 
o cuidado seja compartilhado e corresponsável entre os diversos atores que podem ser 
envolvidos diante das demandas e necessidades da população em situação de rua. O 
primeiro, é o projeto “Cinema na Rua”, no qual o cinema é tido como instrumento e 
ferramenta que possibilita discussão, troca de experiências e assim, produz cuidado. 
Essa ação era articulada entre o CnaR e serviços da assistência social. Os filmes eram 
escolhidos levando em consideração as demandas das pessoas em seus espaços de 
vida e seus interesses. O “Cinema” acontecia na rua mesmo, mediante negociação e 
organização do espaço e tempo das pessoas que lá estavam. Após a exibição do filme 
ou documentário, era realizada uma roda de conversa sobre determinada temática, 
onde então abria-se o espaço para que se realizassem orientações e aconselhamentos 
diante de dúvidas, trocas de experiências e encaminhamentos diversos. Assim, o 
“cinema na rua” apresenta-se como um recurso dotado de potencialidades, que de 
forma criativa e lúdica, contribui para a promoção de saúde, integração e mobilização 
social. A segunda intervenção que gostaríamos de compartilhar é da utilização da 
música como instrumento de redução de danos. A partir de uma oficina de confecção 
de instrumentos de percussão articulada entre os profissionais do CnaR (músico, 
psicólogo, assistente social) e realizada na rua, pessoas de diversas idades 
confeccionaram seus próprios instrumentos de percussão e posteriormente foram 
realizados ensaios regulares que fomentaram ainda mais essa experiência que produziu 
protagonismo e criação de vínculo, ao mesmo tempo que se percebeu tal intervenção 
de grande potência enquanto estratégia de redução de danos, entre usuários de drogas, 
que cada vez mais buscavam produzir estratégias para inicialmente estarem nos 
ensaiar, e posteriormente para sua própria vida. Acreditamos que o CnaR tem papel 
importante na construção de processos de cuidado que sejam compartilhados e 
implicados em redes intersetoriais formais e informais, dada a complexidade de 
situações, demandas e necessidades que a população em situação de rua, por meio de 
processos de gestão e trabalho que fomentem a sustentabilidades destas próprias 
redes. 
 
Palavras-chave: Consultório na Rua. Cuidado. População em situação de rua. 
Processo de trabalho. 
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4. PRODUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E TERRITORIALIDADES NAS CIDADES: 
RESISTÊNCIA E MEMÓRIA COMO OPERADORES NA PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO 

Aline Kelly da Silva (UFAL), Erise Veloso de Amorim Padilha (UFAL), Neuza M. de F. 
Guareschi (UFRGS), Simone Maria Hüning (UFAL), Wanderson Vilton Nunes da Silva 

(UFRGS) 

Resumo 
Esta proposta de trabalho dialoga com a temática deste simpósio a partir da proposta 
de discutir e problematizar a produção de violências por meio de discursos e de práticas 
criminalizadoras de subjetividades através da desqualificação de modos de existência, 
bem como o modo como isso perpassa a produção de territórios, onde se inscrevem e 
se elegem certos modos de vida hegemônicos em detrimento de uma multiplicidade de 
outras formas de vidas consideradas indignas de habitar alguns espaços urbanos e, 
portanto, passíveis de extermínio, enclausuramento e/ou abandono social. Situamos 
nossa proposta de mesa redonda no campo da Psicologia Social em diálogo com o 
pensamento e as teorizações de Michel Foucault, Walter Benjamin e Giorgio Agamben. 
Estes autores nos permitem produzir um diálogo entre memória, narrativas e história 
frente aos embates políticos sobre a violência e o recrudescimento penal contra jovens 
autores de atos infracionais, aos pescadores de uma comunidade favelizada por meio 
de ações do poder público na cidade de Maceió e à população de pessoas em situação 
de rua. Desta maneira, interessa-nos problematizar a produção de violência como modo 
de organizar e governar a vida pública de determinadas populações, a partir dos 
seguintes analisadores e práticas: 1) propostas de diminuição da idade penal; 2) 
produção de subjetividade, territorialidade e memória de pescadores de uma 
comunidade no bairro de Jaraguá, Maceió-AL; 3) política nacional para a população em 
situação de rua. Nestes analisadores problematizamos o processo de criminalização de 
populações, a partir da desqualificação de seus modos de vida, processos que buscam 
incriminação e criminalização dos moradores de comunidades favelizadas e outros 
grupos populacionais em nome do desenvolvimento e do progresso urbano como 
justificativa para produção dessas violências, ou seja, interessa-nos debater como 
produzimos condições de possibilidades para uma organização urbana que ocorre pela 
via da violência através da remoção e do apagamento de memórias sociais destes 
grupos populacionais nas cidades. Pleiteamos pensar pela via de uma indissociação 
entre produção de conhecimento e práticas de intervenção, ou seja, compreendemos 
que o desafio na produção de conhecimento ocorre a partir da articulação entre política, 
pesquisa e militância, e que nessa articulação podemos construir estratégias de 
resistência e modos de atuação política nas cidades. Desse modo, concluímos 
afirmando a potência do encontro com o outro para a produção de resistências e modos 
contra hegemônicos de viver a cidade, a rua e a própria infância e juventude. 
Concluímos isto a partir dos seguintes resultados: 1) o estado de insegurança social e 
medo reivindicado por certos discursos produz um clamor social pelo encarceramento 
juvenil; 2) a produção de memória é uma luta pela construção de sentidos elaborados 
coletivamente; 3) a problemática da violência produz a vida como descartável e os 
corpos como únicas testemunhas de uma história de massacres e dos jogos bélicos nas 
relações poder-saber no cotidiano das cidades. Por fim, ressaltamos a importância em 
estarmos atentos a esses jogos de guerra que estão presentes nos nossos modos de 
produção de pesquisa e intervenções sociais, uma vez que os jogos de saber estão 
permeados de relações de poder e vice-versa. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Relações de poder. Violência. Produção de 
conhecimento. Memória. 
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4.1  TERRITORIALIDADE, MEMÓRIA E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO: 

DIÁLOGOS SOBRE A COMUNIDADE DE PESCADORES DO JARAGUÁ 

Erise Veloso de Amorim Padilha (UFAL), Simone Maria Hüning (UFAL) 

 

Resumo 
Esse trabalho tem o objetivo de discutir sobre a relação existente entre territorialidade, 
produção de subjetividades e exclusão social, considerando o contexto político, histórico 
e cultural da Comunidade de Pescadores do Jaraguá. Essa comunidade foi, durante os 
últimos 15 anos, alvo de um conflito relativo ao direito de permanência no território onde 
se situava há mais de 60 anos, no bairro de Jaraguá, na cidade de Maceió/AL. Conflito 
este que resultou, em junho de 2015, na expulsão das famílias que ali residiam e 
trabalhavam, e na demolição do espaço físico da comunidade. Diante desses 
acontecimentos, considerou-se importante o registro das histórias de vida e de 
memórias de moradores da antiga comunidade através de diários de campo e 
entrevistas, buscando conhecer suas relações de pertencimento com o território, bem 
como discutir como a mudança de território e a demolição da antiga comunidade tem 
afetado a vida dessas pessoas em aspectos como trabalho, relações sociais e práticas 
culturais. Dessa forma, consideramos a relação entre territorialidade e produção de 
subjetividades a partir dos seguintes aspectos: a) elementos da história da comunidade 
e da vida das pessoas; b) território pensado a partir dos modos de viver, habitar e 
trabalhar. Situado no campo da Psicologia Social, partimos do diálogo com o 
pensamento de Walter Benjamin, destacando a importância de trabalhar com as 
histórias e memórias de pessoas não apenas como meio de acessar informações que 
nos interessem enquanto pesquisadores/psicólogos, mas chamando atenção para o 
compromisso ético e político de uma narrativa que se preocupe em rememorar e contar 
as histórias dessas/es trabalhadoras/es da pesca que tiveram suas vozes ignoradas ou 
mesmo silenciadas em diversos espaços. Assim, apontamos para a importância de se 
pensar e produzir conhecimento e práticas de intervenção que façam ecoar essas 
vozes, sem deixa-las caírem no esquecimento, pois compreendemos que a 
territorialidade é o espaço de produção de subjetividades, de cultura e relações sociais 
entre sujeitos, território e uma história possível a partir da rememoração. Pretendemos, 
com isso, contribuir na construção de conhecimento que leve em consideração a 
dimensão do sentimento de pertencimento que os sujeitos constroem na relação com 
os territórios em que vivem. Deste modo, retomamos a memória como um importante 
analisador e problematizador das condições sociais dadas, retirando da reificação ações 
e práticas que, em nome do progresso, desfazem relações sociais de forma violenta ao 
desconsiderar a produção cultural e de memória dos sujeitos e seus territórios de 
habitação.  

Palavras-chave: Territorialidade. Subjetividade. Exclusão social. Memória. 
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4.2  INSEGURANÇA SOCIAL, RACISMO DE ESTADO E DESQUALIFICAÇÕES 
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Aline Kelly da Silva (UFAL) 
 
 
Resumo 
Este trabalho objetiva discutir a produção de verdades nas propostas de redução da 
idade penal no Brasil, problematizando seus efeitos sobre a produção da violência e da 
insegurança no cotidiano das cidades e o modo como o recrudescimento punitivo passa 
a ser tomado como uma solução a esse contexto de violência, em detrimento da 
efetivação das atuais políticas públicas direcionadas à infância e à juventude. Situados 
no campo da Psicologia Social, adotamos ferramentas dos métodos arqueológico e 
genealógico propostos por Michel Foucault e analisamos 37 Propostas de Emenda à 
Constituição apresentadas pela Câmara de Deputados brasileira, entre os anos de 1993 
e 2013, com vistas à redução da idade penal. Os procedimentos de análise deram-se 
com base na construção de analisadores, dentre os quais abordaremos os seguintes: 
1) Racionalidade punitiva; 2) Tensionamentos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 
No primeiro analisador, trazemos ao debate uma multiplicidade de discursos produzidos 
pelos documentos analisados, em que ora se fala em reduzir a violência a partir da 
diminuição da idade penal, ora diz-se que isso não garantiria a redução da violência, 
mas, ainda assim, seria necessário para atender o clamor da população por punições 
mais duras para jovens autores de atos infracionais. Articulam-se, então, impunidade e 
sentimento de insegurança coletiva e, a partir disso, passa-se a defender que proteção 
para a população vincula-se necessariamente à ideia de que os jovens, vistos como 
responsáveis pela insegurança, devem ser alvo de punição. Isso nos indicou o 
acirramento das práticas divisórias que se constituem a partir do racismo de Estado no 
cotidiano das cidades: proteção para os ‘cidadãos de bem’, punição para os jovens 
vistos como inimigos sociais na medida em que representam ameaça e periculosidade. 
No segundo analisador, abordamos a objetivação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente como uma espécie de ‘ficção legal’ nessas PECs, que não possibilitaria 
punir com o devido rigor e acabaria, portanto, garantindo a continuidade da 
'criminalidade' juvenil. A ideia de que o ECA é uma legislação paternalista denota o 
quanto a concepção menorista ainda permeia as políticas e práticas voltadas à infância 
e juventude. As críticas sobre a ineficácia do ECA e sua não efetivação servem mais a 
uma precarização da vida dos sujeitos do que à melhoria das atuais políticas de 
segurança e assistência social. Nesse sentido, a proposição dessas PECs é também 
uma forma de violência, sobretudo considerando-se as inúmeras lutas de diversos 
movimentos sociais em prol da garantia de direitos para o segmento infanto-juvenil. 
 
Palavras-chave: Juventude. Maioridade Penal. Estudos Foucaultianos. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
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4.3  A POLÍTICA PÚBLICA E AS VIOLÊNCIAS RELACIONADAS À POPULAÇÃO 
EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL 

Wanderson Vilton Nunes da Silva (UFRGS), Neuza M. de F. Guareschi (UFRGS) 

 

Resumo 
Este trabalho tem o objetivo de problematizar as relações de proteção e cuidado nas 
políticas públicas destinadas à população em situação de rua, a partir da análise da 
produção de violências e de violações no que diz respeito à produção de conhecimento 
e de práticas cotidianas de cuidado e de proteção. Para isto, retomaremos relatos e 
documentos públicos relacionados ao registro de violações de direitos em órgãos 
federais como o Disque 100, buscando pensar a forma como o direito tem se ocupado 
de forma cada vez mais concisa de aspectos da vida e da morte desses sujeitos, 
compreendendo a morte como signo de eliminação ou transformação de subjetividades 
indesejáveis em subjetividades desejáveis no jogo biopolítico que alterna direitos 
humanos e direitos do consumidor. Neste sentido, cabe-nos questionar o direito como 
lugar de legitimidade para o discurso e proteção da vida, na medida em que o 
tensionamos, a partir da noção de comum e de cuidado de si, respectivamente, de 
Giorgio Agamben e Michel Foucault. Cabe-nos, então, a problematização da produção 
de subjetividades que encontram no direito e no consumo razões para sua qualificação 
nas ruas das cidades. Apontamos para os seguintes analisadores como elemento de 
discussão sobre tais formas de investimento político: 1) políticas públicas e lógica 
neoliberal; 2) políticas públicas e políticas do comum; 3) produção de cuidado e de 
proteção nas políticas públicas. No primeiro analisador abordaremos o modo como as 
políticas públicas se atrelam a uma lógica neoliberal de produção de subjetividades 
compromissadas na produção de individualidades e de modos de operar com o outro 
numa lógica de consumo. Já no que diz respeito às políticas do comum, a política pública 
oferece-nos condições de produção de relações com o outro pela via da produção de 
ações relacionadas à produção de uma determinada ética e estética de vida que produz 
ranhuras nos modos como hegenomicamente produzimos proteção e cuidado. Em um 
terceiro momento destacamos a forma como as produções de cuidado e de proteção na 
política pública se dão de modo a produzir subjetividades desejáveis, relegando certos 
modos de vida ao extermínio e à produção de subjetividades que tem como base o 
consumo e as formas de vida hegemônicas, baseadas no individualismo e em uma 
relação de destruição de modos de vida contra-hegemônicos. Deste modo, 
compreendemos como as redes de proteção e cuidado produzem práticas que tem 
como base o território e as subjetividades sedentárias, relacionadas ao movimento e à 
transição em suas redes, cada vez mais colocadas pelo viés da produção de 
investimentos e desinvestimentos no que diz respeito aos modos de produção de 
narrativas e de modos de operar com o outro. Por tanto, pensamos que as redes de 
proteção e cuidado estão relacionadas a um jogo insuportável de produção de vidas 
qualificáveis engendradas por processos de produção de exclusão inclusiva no âmbito 
das instituições do Estado. Apontamos para a fragilidade das políticas públicas e para 
a produção de violência quando associada à lógica neoliberal individualizante em 
detrimento de uma relação com o outro a partir de uma racionalidade do comum e das 
singularidades. 
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5. POLITICAS PÚBLICAS E OS DESAFIOS DAS PRÁTICAS EM PSICOLOGIA: 
A MEDICALIZAÇÃO DA VIDA 

 
Maria Apresentação Barreto (UFRN), Vânia Aparecida Calado (UFRN), Cristina Miyuki 

Hashizume (UEPB) 
 

Resumo 
A presente proposta tem como objetivo discutir as políticas públicas e os desafios na 
formação e nas práticas dos psicólogos. Neste sentido, também irá problematizar as 
práticas de medicalização em diferentes instituições.  Entendemos que a Psicologia 
Política se faz a partir de uma prática ética engajada, preocupada com a construção de 
uma Psicologia comprometida com a democratização de serviços de qualidade junto à 
população atendida. Nesse sentido, definimos como Medicalização da vida o uso 
medicamentoso para tratar fenômenos multideterminados engendrados por questões 
financeiras, sociais, políticas e éticas. O objetivo da mesa será debater como tem 
acontecido os processos formativos, a produção de conhecimento na psicologia e as 
práticas desenvolvidas. Num segundo plano, nosso intuito também é o de divulgar o 
Núcleo de Natal-RN do Fórum de Medicalização da Educação e da Sociedade Vida, 
sendo esse o primeiro espaço para discutirmos questões sobre o tema, além de 
criarmos uma rede de contatos para futuros eventos. E por fim, a proposta também 
refletirá a prática do psicólogo enquanto política, engajada e comprometida com o 
debate e construção de políticas públicas que possam alicerçar novas práticas de 
enfrentamento à medicalização. Método: a partir de experiências empíricas com 
projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por cada uma das debatedoras e outros 
pesquisadores da área, levantaremos questões teóricas que embasarão a reflexão da 
prática psicológica. Resultados e considerações finais: Nossa perspectiva é a de 
questionar as dificuldades para a inserção dos psicólogos nas políticas públicas, o 
descompasso entre a formação recebida e as ações requeridas no campo da prática. 
Finalmente, ampliaremos a discussão sobre as práticas medicalizantes, no intuito de 
promover uma ampliação das perspectivas de atuação e criação de intervenções que 
democratizem as relações sociais e considerem as diferenças como parte necessária 
para o aprendizado do acolhimento da diversidade.  

Palavras-chave: Políticas Públicas. Práticas Psicológicas. Medicalização da Vida. 

 

5.1 INSERÇÃO DOS PSICÓLOGOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
EDUCACIONAIS: UM DESAFIO A SER DISCUTIDO. 

Maria Apresentação Barreto (UFRN) 

Resumo 
A inserção dos psicólogos nas políticas públicas educacionais ainda é permeada por 
desafios. Embora não seja uma discussão recente, trazê-la para os espaços que 
discutem as políticas públicas pode ajudar-nos a construir estratégias coletivas de 
ampliação dos espaços de atuação, bem como suscitar questionamentos e 
encaminhamentos que contribuam com os processos formativos desse profissional. 
Embora haja demandas específicas que justificam a presença desse profissional em 
diversos contextos educativos, ainda observamos um descompasso entre a 
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necessidade e a garantia da atuação, posto que não temos políticas a nível nacional 
que assegurem sua presença. As Instituições de Ensino Superior, mas especificamente 
os Cursos de Psicologia, através dos projetos de extensão em que os alunos são 
encaminhados para atuarem nos espaços educativos, ainda observam a emergência de 
demandas em que se pede ações há muito criticadas por esse campo de atuação. 
Solicitam-se intervenções que fortalecem os processos de exclusão e culpabilização 
dos alunos, não contribuindo para o avanço nos processos de ensinar e aprender. O 
projeto de lei 3688 datado de 2000, já se arrasta há 16 anos. Propunha inicialmente a 
inserção dos assistentes sociais na rede pública de educação básica, posteriormente 
fora reformulando e também inseriu o profissional de psicologia. Até os dias atuais ainda 
não conseguiu aprovação, a despeito das lutas empreendidas pelos órgãos de 
representação da categoria. Importa salientar que o projeto prevê que, nos espaços 
escolares, os serviços sejam prestados por psicólogos ligados às Secretarias de saúde, 
sem a necessidade de uma formação ou inserção no campo de atuação. Caso se 
concretize, incorremos o risco de uma política que legitime práticas profissionais ainda 
pautadas pelo modelo médico, talvez dificultando ainda mais a implantação de ações e 
intervenções que contribuam com diminuição dos índices de fracasso escolar. Aliado a 
esse desafio, pesquisas anteriores já apontam que a formação generalista oferecida 
pelos cursos de psicologia habilita os formados a atuar em diversos espaços, sem 
necessidade de uma coerência, sequer, com os estágios desenvolvidos durante o 
período formativo. Neste ensaio, tendo por base as pesquisas já desenvolvidas, nos 
propomos a elucidar como tem ocorrido a inserção desses profissionais na rede pública 
de educação, bem como discutir como tem acontecido a formação para atender a essa 
demanda. Inicialmente apresentaremos dados retirados das investigações já 
desenvolvidas em diversos estados do Brasil e que se coadunam com esta temática. 
Em seguida problematizaremos alguns aspectos da realidade referente a inserção dos 
profissionais da psicologia nas políticas públicas educacionais. Concordamos com os 
que defendem a legitimidade e importância de uma ampliação das políticas e dos 
espaços de atuação dos psicólogos na educação, mas como assinala Yamamoto 
(2007), a simples garantia da presença não representa avanços em termos de 
compromisso social, pois de acordo com o autor, o atendimento desqualificado 
representa uma das mais perversas respostas do capitalismo à questão social. 
Finalmente trataremos da necessidade de um maior alinhamento entre as necessidades 
oriundas do campo e a realidade do que vem sendo oferecido pelas Instituições de 
Ensino Superior. 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação. Formação em Psicologia. 

 

5.2 A MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO, A ATUAÇÃO DOS PSICÓLOGOS E 
SUA INTERFACE COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Vania Aparecida Calado (UFRN) 

Resumo 
A medicalização da vida também afeta a educação a partir da medicalização de crianças 
e adolescentes que são diagnosticados com supostos transtornos do não-aprender 
quando não estão alinhadas aos padrões homogêneos de normalidade acerca do 
processo de aprendizagem. Essa massificação dos alunos é acompanhada de rígido 
disciplinamento e da fragmentação do conhecimento desde o surgimento da escola. 
Esse modelo escolar hegemônico acaba favorecendo a medicalização da educação. 
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Dentre os mais comuns, há o transtorno de déficit de atenção e/ou hiperatividade 
(TDAH). Seu tratamento envolve a prescrição de medicamentos psicotrópicos que agem 
como estimulantes do sistema nervoso central. O metilfenidato é comumente prescrito 
para o TDAH, sua ação eleva o nível de dopamina no cérebro, pode provocar 
dependência química, afetar sistemas e aparelhos do corpo humano. O consumo desse 
medicamento aumentou mais de 3 vezes entre 2012 e 2013, pois o país importou 578 
kg e 1820kg, respectivamente. Alguns estudos que analisaram a eficácia desse 
tratamento questionaram a cientificidade das pesquisas que indicam o uso do 
medicamento. As crianças e os adolescentes diagnosticados geralmente são 
encaminhados para outros profissionais da saúde, dentre eles o psicólogo, para 
diagnóstico e tratamento psicológico. O diagnóstico deve orientar caminhos para o 
enfrentamento do problema, mas quando os diagnósticos psicopatológicos são dados, 
rotulam e aprisionam os pacientes em sua subjetividade, pois não conseguem enxergar 
outra forma de ser fora da patologia. Essa prática tem acontecido em diversas áreas de 
atuação, como na Educação, na Saúde, na Assistência Social e Psicologia 
Organizacional e do Trabalho, envolve outros profissionais como, por exemplo, 
professores, médicos, fonoaudiólogos, assistentes sociais. O Fórum sobre 
Medicalização da Educação e da Sociedade foi fundado em 2010 em função do 
fenômeno crescente da medicalização de crianças e adolescentes no país, tem como 
objetivos articular coletivamente pessoas e instituições para mobilizar para a crítica, o 
enfrentamento e a superação desse fenômeno, seu caráter é político, é composto por 
entidades, movimentos e pessoas que tenham afinidade com seus objetivos. Desde sua 
fundação, além de eventos regionais e internacionais, o Fórum elaborou alguns 
documentos e articulações com o objetivo de fornecer subsídios para as políticas 
públicas como: articulação com o Ministério da Saúde que resultou na publicação das 
“Recomendações do Ministério para adoção de práticas não medicalizantes e para a 
publicação de protocolos municipais e estaduais de dispensação do metilfenidato para 
prevenir a excessiva medicalização de crianças e adolescentes” (2015); articulação com 
o Ministério da Educação para encaminhar aos sistemas de ensino as Recomendações 
do Ministério da Saúde; articulação com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, para a redação da Resolução 177/2015, que dispõe sobre os direitos 
das crianças e dos adolescentes de não serem submetidos à excessiva medicalização. 
Tais documentos indicam a urgente necessidade de se elaborar práticas não 
medicalizantes por profissionais de saúde, da educação, da assistência social e do 
trabalho por meio de capacitação profissional e atendimento multiprofissional, educação 
de qualidade, protocolos municipais e estaduais de dispensação de metilfenidato. 

Palavras-chave: Medicalização da Educação. Atuação do Psicólogo. Políticas 
Públicas. 

5.3  MEDICALIZAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: DESAFIOS PARA A 
PSICOLOGIA 

Cristina Miyuki Hashizume  (UEPB) 

Resumo 
A fala vai no sentido de questionar ausência de limites e respeito ao ciclo vital de 
funcionamento psicofisilógico do trabalhador, partir da lógica do crescimento e produção 
infinito. Esta exige, implicitamente o uso de substâncias que facilitam a adaptação do 
trabalhador a um ritmo de trabalho.  Dentro de uma ética capitalista, que zela pela 
performance infinita, pelo cumprimento a metas produtivas nas empresas, há presente 
a chamada captura da subjetividade a partir da imposição de dispositivos de controle 
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invasivos que tolhem a possibilidade de resistência do trabalhador, não dando outra 
alternativa senão o uso indiscriminado de substâncias químicas (psicotrópicos, 
medicamentos diversos ou substâncias psicoativas) com vistas a manter o trabalhador 
“em ritmo de funcionamento”. Para Ehrenberg, o indivíduo sob perfusão, se vê obrigado 
a ser responsável por si só pela sua performance, garantindo saúde e performance 
sempre dentro da meta produtiva. Desse modo, presenciamos de perto o uso de 
produtos lícitos e ilícitos em benefício da garantia de produtividade do sistema. São um 
meio artificial para “consertar” o corpo humano, quando este insiste em fracassar. 
Estamos falando de uma “civilização” ou “descivilização química”, em que o 
medicamento e outras substâncias são usadas para minimizar a ansiedade, depressão, 
insônia, estresse, angústia, nervosismo. Aceitar a dependência a esses medicamentos, 
é admitir que uma doença de sociedade consiste em tomar um produto que poderia 
ajudar a suportá-la. Já é comprovado o poder de dependência que esses medicamentos 
têm sobre o usuário, que passa a não conseguir administrar pessoalmente as suas 
dificuldades, nervosismos, seja da vida privada, seja dos problemas laborais. Nesse 
sentido, estamos indo rumo às drogas da integração (social e integracional), ou seja, 
substâncias que têm nos permitido a suportar as dificuldades da vida moderna. Com 
isso, as drogas lícitas estão na intersecção de duas facetas. De um lado, transforma o 
uso das drogas em uma prática que não é desviante nem marginal. Por outro, essas 
substâncias prolongam o uso de psicotrópicos, antes restritos ao campo psiquiátrico, 
para tratar de depressões e psicopatologias da vida cotidiana laboral. O uso de 
psicotrópicos direciona a sociedade rumo ao conforto psicológico, apesar das 
dificuldades da vida moderna, empoderando a psicofarmacologia como a nova disciplina 
importante na garantia do controle social atualmente. Tais práticas generalizam formas 
artificiais de realização de si mesmo. Através de formas artificiais de estimulação, 
sedativos ou euforizantes, a sociedade, e os trabalhadores têm reorganizado seu 
prazer, a revolução, a autenticidade das relações. É produzida a multiplicação artificial 
das possibilidades de resistência física e psicológica como um motor e referência de 
práticas de alteração dos estados de consciência. No que se refere à saúde do 
trabalhador pós-moderno, nossa grande preocupação, como pesquisadores, são as 
sequelas desses problemas na saúde de uma geração de jovens em idade produtiva, 
que estão se acidentando e afastando do trabalho no auge de seus 20, 30 anos de 
idade. Um fator preocupante para os estudiosos do trabalho. 

Palavras-chave: Psicologia do Trabalho. Medicalização. Condições de Trabalho. 
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6. DISPOSITIVOS DE JUDICIALIZAÇÃO E PRÁTICAS PSICOLÓGICAS: 
RESPONSABILIDADE E MENORIZAÇÃO 

Fernanda Hermínia Oliveira Souza (UERJ), Sandra Raquel Santos de Oliveira (UFS) 
Marcelo de Almeida Ferreri (UFS) 

 

Resumo 
A proposta deste trabalho consiste em discutir a articulação entre os dispositivos de 
judicialização e as práticas psicológicas tendo como fio condutor a escuta de criança, 
mais especificamente a metodologia Depoimento sem Dano (DSD). O Depoimento sem 
Dano é um procedimento que vem sendo utilizado, em todo Brasil, para se obter 
testemunhos de crianças e adolescentes. Pode ser descrito como uma prática de 
inquirição de crianças supostamente vítimas de abuso e violência sexual, onde o 
inquérito pode ser realizado por psicólogo ou assistente social. Tal metodologia tem sido 
implantada com a finalidade de reduzir o dano, origem do nome da prática, das inúmeras 
oitivas às quais a criança é submetida no processo de denúncia de abuso e violência 
sexual, inclusive frente ao réu, que geralmente é algum familiar. Também objetiva ser 
prova judicial, uma vez que o procedimento é gravado e anexado ao processo. Na 
literatura sobre a temática existem divergências quanto à utilização dessa técnica, as 
investigações apresentam pontos e contrapontos à referida proposta. O presente estudo 
tem como perspectiva teórica a Psicologia Social na vertente que dialoga com a 
Psicologia Jurídica. Para tanto, propomos de três vias de análise. A primeira delas 
consiste na apresentação de discussões suscitadas num grupo de trabalho (GT) 
implementado no ano de 2013 no Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP-
19) sobre a escuta de crianças em torno da demanda judiciária de atribuir à categoria 
profissional de psicólogo a aplicação da metodologia de DSD e das estratégias de 
convencimento do engajamento desses profissionais nessa empreitada. Num segundo 
momento, analisaremos os problemas ético-políticos suscitados pelo Depoimento sem 
Dano e sua relação com os discursos de proteção, com a dessemelhança entre o direito 
de ser ouvido e a obrigação de testemunhar e com a atribuição de responsabilidade 
jurídica à crianças e adolescentes. Por fim, será realizada uma reflexão sobre os usos 
e os efeitos que a idade cronológica produz no crescente processo de judicialização, 
tendo em vista que em vários códigos de direitos ela oferece a possibilidade de 
objetivação dos conteúdos e ordenamentos legais e institucionais. Há, em muitas 
regulamentações o uso direto da idade como designação dos sujeitos a que diz respeito 
à doutrina. No caso da criança no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), ao lado 
das inovações filosóficas e científicas da concepção jurídica da infância, se encontra 
seu recorte cronológico respectivo, que oferece a clareza e a positividade que aquela 
especificação jurídica de direitos dá no texto do código. Essa participação das idades 
precisa ser avaliada em termos de seus efeitos na crescente expansão da lógica da 
judicialização nos dias de hoje. Conclui-se pela indicação de estudos voltados para 
análise das novas práticas psicológicas e das fortes pressões institucionais que lhes são 
impostas, bem como investigações sobre os impactos da análise social das idades 
frente ao debate atual sobre a escuta de criança, considerando as discussões sobre 
responsabilidade jurídica de crianças e adolescentes e sobre os discursos de proteção. 

Palavras-chave: Depoimento sem dano. Práticas Psicológicas. Idades. 
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6.1 PROTEÇÃO, RESPONSABILIDADE JURÍDICA E PRÁTICAS 
PSICOLÓGICAS: ENTRE A ESCUTA E A INQUIRIÇÃO 

Fernanda Hermínia Oliveira Souza (UERJ) 

 

Resumo 
A proposta deste trabalho consiste em discutir o Depoimento sem Dano (DSD) a partir 
de três eixos de análise: os discursos de proteção, a diferença entre o direito de ser 
ouvido e a obrigação de testemunhar e a atribuição de responsabilidade jurídica a 
crianças e adolescentes. O problema da escuta de criança seja num contexto puramente 
clínico ou nas suas interfaces institucionais suscita não apenas problemas 
metodológicos, mas ético-políticos para a Psicologia. O chamado Depoimento sem 
Dano situa-se nesse contexto e se trata de um procedimento supostamente de escuta 
que vem sendo implementado em todo Brasil em casos de denúncia de abuso e 
violência sexual com a finalidade de se obter testemunhos de crianças e adolescentes 
- tema que tem suscitado posições divergentes na literatura que problematiza essa 
questão. Encontram-se tanto argumentos que sugerem a adoção da metodologia do 
Depoimento sem Dano principalmente como estratégia de proteção à infância, quanto 
contrapontos que enfatizam sua finalidade jurídico-penal, a saber: o aumento do índice 
de condenações baseadas, sobretudo, no relato de crianças e adolescentes como prova 
principal. Uma questão que salta de antemão é o tratamento dado, na descrição dessa 
metodologia, acerca das técnicas de escuta e de inquirição que são entendidas como 
sinônimos, equiparando, consequentemente, as atribuições dos profissionais de 
psicologia a atribuições eminentemente policiais. Tal comparação suscita debates sobre 
o papel do psicólogo e sobre o conteúdo disposto no Código de Ética da profissão. Outro 
ponto relevante destacado neste trabalho consiste na discussão sobre a atribuição de 
responsabilidade jurídica a crianças e adolescentes por meio de uma aproximação entre 
o direito que o jovem tem de ser ouvido (Art. 12 da Convenção Internacional dos Direitos 
da Criança (1989) e a obrigação de testemunhar, sobre a qual se apoia tal metodologia. 
Por fim, e partindo do pressuposto que o número de condenações não implica 
necessariamente em um aumento ou garantia de proteção à criança ou ao adolescente, 
propomos, à título de apontamentos e conclusão, pensar sobre a inserção no psicólogo 
nessa atividade, o desenvolvimento de novas práticas psicológicas e as estratégias de 
esfumaçamento dos objetivos jurídico-penais em favor de discursos de proteção.  

Palavras-chave: Depoimento sem dano. Escuta. Inquirição e Discursos de Proteção. 

 

6.2 A IDADE COMO DISPOSITIVO DE ‘DISCRIMINAÇÃO UNIVERSAL’ NO 
PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA VIDA 

 
Marcelo de Almeida Ferreri (UFS) 

 

Resumo 
É amplamente reconhecido que a idade cronológica é um recurso fundamental para a 
objetivação da regra jurídica em vários códigos há muito tempo. As idades são 
consideradas, de um modo geral, como sistemas quantitativos e cronológicos de 
contagem da duração biológica do corpo. Essa visão perpassa diversas culturas e 
encontra uso contundente na lógica de expansão dos poderes judiciais tal como se 
apresenta nos dias de hoje. No que tange às crianças, por exemplo, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (1990) não tarda em esclarecer o recorte etário a que destina 
suas formulações de direitos especiais. A presente exposição pretende refletir sobre os 
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usos e os efeitos que a idade cronológica produz no crescente processo de 
judicialização vivido no presente. Para tanto, essa reflexão contará com contribuições 
de distintas ciências humanas, no caso mais específico aportes provenientes da 
psicologia do desenvolvimento e da nova história, com destaque para as ideias da 
sociologia das idades de Martin Sagrera.  Para Sagrera, as idades são elementos chave 
de um intricado processo social de discriminação que tem por efeito principal relacionar 
essa contagem socialmente construída às capacidades individuais de alguém como 
algo da natureza, de sua constituição biológica, e com isso produz enraizados padrões 
de conduta. Para este sociólogo espanhol, na sua formulação do edadismo, a 
discriminação por idade redunda na ampla valorização do adulto como forma distintiva 
de etapa da vida, processo que se liga ao aprofundamento da competição capitalista e 
ao crescimento da expectativa de vida. Segundo ele, todos se veem como decidida e 
irreversivelmente adultos. A contra face disso é que sempre se é demasiado jovem ou 
velho para desempenhar determinadas funções, e sempre se discriminará alguém como 
imaturo ou ultrapassado em alguma atividade profissional, física, sexual e etc., mesmo 
que se esteja na vida adulta. A gravidade da discriminação por idades reside no fato de 
sua profunda penetração no conjunto da sociedade. Para Sagrera, os demais modos de 
discriminação recebem algum tipo de contestação (raça, sexo, orientação sexual e 
outros), as novas gerações são bastante sensíveis para detectar tais discriminações, 
mas ninguém questiona amplamente a discriminação por idade, mesmo nos 
movimentos de valorização da criança, da juventude e da terceira idade, como nos dias 
de hoje. Nesse sentido, cabe avaliar os impactos dessa análise social das idades frente 
ao debate atual sobre a idade legal, e o rebatimento dessa análise frente a inovações 
das práticas judiciais tal como no caso do Depoimento sem Dano.  

Palavras-chave: Idades. Discriminação. Judicialização da Vida.  

 

6.3  ESCUTA DE CRIANÇA: EXPERIÊNCIA DE UM GT NO CRP-19 

Sandra Raquel Santos de Oliveira (UFS) 

 

Resumo 
Este texto tem como objetivo apresentar a proposta e as discussões suscitadas num 
grupo de trabalho (GT) implementado no ano de 2013 no Conselho Regional de 
Psicologia de Sergipe (CRP-19) sobre a escuta de crianças, mais especificamente como 
esse tema de desdobrava na implementação da metodologia do Depoimento sem Dano 
(DSD) no Tribunal de Justiça do mesmo estado. O grupo de trabalho denominado 
“Escuta de criança e depoimento sem dano” foi vinculado a Comissão de Direitos 
Humanos do CRP-19 e realizou suas atividades de março a outubro de 2013. A 
finalidade era criar um espaço de discussão acerca de escuta de criança pelos 
psicólogos e demais membros de equipes multidisciplinares que atuavam ou estavam 
sendo chamados a atuar na aplicação da metodologia do DSD, bem como refletir acerca 
dos pressupostos teóricos, éticos, políticos e metodológicos envolvidos na escuta de 
criança. A criação desse GT foi impulsionada pela instalação das salas para escuta 
forense de crianças e adolescentes por meio do projeto “Inquirição Especial” 
desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ-SE) ao tempo que o 
Conselho Federal de Psicologia vetava essa estratégia como atribuição do psicólogo.  
Foram programados seis encontros e a metodologia de trabalho consistiu na utilização 
de filmes e textos como disparadores das temáticas a serem debatidas. A proposta 
incluía ainda um funcionamento de grupo autogestionário em relação aos subtemas que 
estariam nas pautas dos encontros subsequentes. A frequência no GT ficou 
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caracterizada entre profissionais em atuação no TJ-SE, em outras áreas em que se 
aplicava a escuta de criança, como nas políticas de assistência, e estudantes de 
psicologia. O quórum se configurou como decrescente, de um primeiro encontro mais 
populoso a um último com a presença unicamente das coordenadoras. O grupo extingui-
se, portanto, espontaneamente. Propomos colocar em análise as questões levantadas 
em torno da demanda judiciária de atribuir à categoria profissional de psicólogo a 
aplicação da metodologia de DSD, as estratégias de convencimento do engajamento 
desses profissionais nessa empreitada, o que pensam os profissionais sobre a 
metodologia e sua relação com técnica de escuta no campo da psicologia, o que 
pensam os profissionais sobre o veto de seu conselho de classe e, finalmente, o porquê 
da extinção do GT diante de tantas inquietações em torno da proposta. Como indicações 
conclusivas, apontamos que a ausência de debate sobre esse tema no estado, ao 
menos inscrito no espaço proposto pelo GT, resulta, principalmente, das fortes 
divergências na literatura que trata da temática no que se refere à utilização dessa 
técnica, bem como das fortes pressões institucionais em torno dessa divergência. 
 
Palavras-chave: Depoimento sem dano. Criança. Práticas Psicológicas. 
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7. ÉTICA NA FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA COMUNITÁRIA NO BRASIL: 
DESAFIOS, CONTRADIÇÕES E PERSPECTIVAS 

Fernando Santana de Paiva (UFSJ) 

Resumo 
A proposta é promover uma reflexão sobre a ética na formação em Psicologia 
Comunitária (PC) no Brasil. Esta discussão pode contribuir para a produção de 
conhecimentos e práticas da PC em interface com a Psicologia Política, haja vista as 
proximidades com relação aos pressupostos teórico-metodológicos que orientam 
ambos os campos. Historicamente, a PC tem se ocupado de análises e ações alinhadas 
com a promoção da consciência crítica e autonomia de sujeitos e grupos sociais 
inscritos em condições de opressão e dominação social. A produção de conhecimento, 
bem como as práticas realizadas no cotidiano profissional deve considerar, além das 
dimensões ontológicas, epistemológicas e metodológicas, as categorias da ética e da 
política, ampliando as possibilidades de intervenção profissional. Neste sentido, as 
questões que orientam a presente mesa são as seguintes: “como a dimensão ética tem 
sido incorporada na formação em PC no Brasil? ”; “quais os desafios e perspectivas 
para integrarmos esta dimensão na formação profissional? ”. Apresentaremos os 
resultados de uma investigação multicêntrica realizada nos Estados do Ceará, Minas 
Gerais (MG) e Rio Grande do Sul (RS), que objetivou compreender como se manifesta 
a dimensão ética na formação em PC. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual 
foram realizadas entrevistas com docentes, grupos focais e círculos de cultura com 
estudantes, além da análise de ementas das disciplinas de PC. A mesa foi organizada 
a partir de três apresentações: 1) A ética na formação em Psicologia Comunitária no 
Ceará: percursos e construções; 2) Desafios e contradições para a formação ética da 
PC em MG; 3) Dilemas éticos na política pública: reflexões a partir da ética em PC no 
RS. A ética é discutida na formação de maneira transversal, não havendo uma 
delimitação teórico-conceitual precisa no âmbito da PC. Existem diferenças em relação 
aos estados, em razão do histórico da PC no processo de formação. Enquanto no Ceará 
há maior clareza na adoção do paradigma de libertação latino-americano na formação 
em PC, observamos em MG uma pluralidade teórico-conceitual que orienta a formação 
na área, sendo encontrada forte ênfase em atividades grupais, com prioridade nas 
ações das políticas públicas. Situação próxima encontrada no RS, haja vista o histórico 
de inserção profissional neste estado via políticas públicas. Esta realidade expressa um 
desafio para a incorporação da ética, em razão da pouca observância desta discussão 
no percurso de formação profissional, além dos próprios desafios impostos pelas 
políticas públicas. Em virtude do histórico da PC no Brasil, com ações diretas na 
realidade social, consideramos a necessidade de aprofundarmos a discussão sobre a 
ética na formação em PC, especialmente no que concerne aos aspectos teóricos, com 
vistas à adoção de uma perspectiva ética consonante com o paradigma adotada pela 
PC latino-americana. Em razão da massiva inserção de psicólogos (as) no âmbito das 
políticas públicas e demais instituições sociais, a delimitação sobre a ética que oriente 
e fundamente a construção de conhecimentos bem como as práticas profissionais é 
condição sine qua non para a adoção de uma práxis que potencialize a mudança social 
junto aos sujeitos e comunidades. 
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7.1 ÉTICA NA FORMAÇÃO EMPSICOLOGIA COMUNITÁRIA EMMINAS 
GERAIS: DESAFIOS E CONTRADIÇÕES 

Fernando Santana de Paiva (UFSJ), Telmo Mota Ronzani (UFJF), Pedro Henrique 
Antunes da Costa (FMS), Amata Medeiros (UFJF), Gabriel Ferreira Martins (UFSJ) e 

Kissila Teixeira Mendes (UFSJ) 

 

Resumo 
O presente trabalho é fruto de uma investigação que surgiu a partir da necessidade de 
compreendermos como tem se dado a formação em Psicologia Comunitária (PC) em 
nossa realidade, considerando a dimensão ética como essencial no quefazer 
profissional. Portanto, objetivamos com esta pesquisa sistematizar, descrever e analisar 
como se manifesta a dimensão ética na formação em PC no Estado de Minas Gerais 
(MG). Trata-se de uma investigação de tipo exploratório-descritiva, de abordagem 
qualitativa, tendo sido adotados os seguintes procedimentos de construção dos dados: 
a) análise de17 ementas curriculares e programas da disciplina de PC oferecidas por 
instituições de ensino público e privadas de MG; b) realização de dois grupos focais com 
estudantes de psicologia das Universidades Federais de Juiz de Fora e São João del-
Rei; c) realização de sete entrevistas semiestruturadas com docentes responsáveis pela 
disciplina de PC. Adotamos a análise de conteúdo temática como procedimento 
analítico, contando com o software Atlas.ti, versão 7.2. Os principais resultados 
encontrados foram: 1) ausência de uma explicitação clara sobre a categoria ética em 
PC; 2) diluição da categoria ética em temáticas transversais; 3) a formação em PC 
atrelada às políticas públicas. Avaliamos que a despeito de ser considerada uma 
categoria essencial para a formação e prática profissional, a dimensão ética não tem 
sido objeto de amplo debate nas disciplinas de PC em MG. A categoria não comparece 
nos planos de ensino analisados e, a partir dos relatos dos professores e discentes, a 
ética encontra-se diluída em discussões, como: o compromisso social do psicólogo; o 
trabalho em relação às estratégias de poder e dominação como formas de opressão 
social; a perspectiva de fortalecimento, autonomia e garantia de direitos humanos; 
conscientização; além da participação como principal estratégia metodológica de 
intervenção. A despeito da relevância destas discussões, a dimensão ética não tem sido 
tomada como uma categoria em si, com necessidade de conceituação e delimitação. 
Esta categoria tem se manifestado na formação em PC como uma direção da ação que 
é tomada por professores e discentes como inerente ao campo da PC, sem 
necessariamente haver um aprofundamento teórico em relação a esta categoria, bem 
como em relação aos seus efeitos no cotidiano profissional. Ademais, a formação da 
PC em MG tem privilegiado o campo das políticas públicas (saúde, assistência, 
educação) como espaço de práticas, o que também impõe limites à concretização da 
dimensão ética preconizada na área, em razão dos obstáculos existentes no próprio 
âmbito das políticas em nossa realidade, além da formação deficitária para a atuação 
neste contexto. Os resultados sinalizam a importância de revermos como a discussão 
sobre ética está sendo realizada no âmbito da formação em PC, especialmente no 
aspecto teórico-conceitual. A pouca explicitação sobre como a ética deve estar presente 
na produção de conhecimento e na realização de práticas profissionais na PC pode 
dificultar a inserção dos profissionais neste campo, comprometendo as análises e 
intervenções desenvolvidas junto aos sujeitos e grupos sociais com vistas à sua 
emancipação.   
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7.2  A ÉTICA NA FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA COMUNITÁRIA NO CEARÁ: 
PERCURSO E CONSTRUÇÕES 

Alana Braga Alencar (UEC) e Verônica Morais Ximenes (UFC) 

 

Resumo 
Esta apresentação buscará compartilhar os métodos e principais resultados da pesquisa 
de mestrado intitulada ‘A ética na formação em Psicologia Comunitária no Ceará”, 
pesquisa esta que ocorreu em consonância com uma pesquisa nacional e com uma 
pesquisa multicêntrica na América Latina, proposta pela Rede Latino-Americana de 
Formação em Psicologia Comunitária (RLAFPC) que busca compreender como se dá a 
presença da discussão e da sistematização de questões relacionadas à ética em 
Psicologia Comunitária (PC) na formação dos psicólogos. Nossa pergunta de partida foi 
como dimensão ética se faz presente na formação em Psicologia Comunitária no 
Ceará? O objetivo geral foi analisar a dimensão ética na formação em Psicologia 
Comunitária e os objetivos específicos foram descrever os principais conteúdos e 
métodos para o ensino de Psicologia Comunitária; identificar os aspectos relacionados 
à dimensão ética no ensino da Psicologia Comunitária e compreender os sentidos e os 
significados atribuídos pelos docentes e discentes sobre a ética na formação em 
Psicologia Comunitária. A metodologia foi qualitativa, onde utilizamos a triangulação de 
técnicas de análise documental dos programas das disciplinas de PC, de entrevistas 
individuais em profundidade e de círculo de cultura. A pesquisa foi desenvolvida junto a 
Instituições de Ensino Superior do Ceará que lecionam Psicologia e que têm a 
Psicologia Comunitária como disciplina na matriz curricular, apenas 8 se enquadraram 
no perfil de um total de 13. O processo de construção de dados compreendeu a 
realização de análise documental dos programas de 8 IES, realização de seis 
entrevistas em profundidade com os professores das disciplinas de PC e um círculo de 
cultura com 7 estudantes destas IES com. Os dados gerados foram analisados a partir 
da proposta da Análise de Conteúdo com auxílio do software Atlas TI 5.2. Ao final, 
consideramos que a ética faz-se presente na formação em Psicologia Comunitária no 
Ceará, sendo colocada, de modo geral, como transversal à disciplina. A maioria dos 
estudantes e professores a coloca como matéria fortemente perpassada pela 
perspectiva libertadora latino-americana. Compreendemos que uma possível coerência 
no discurso advenha de uma formação similar que teve como base o contato com o 
Núcleo de Psicologia Comunitária – NUCOM na Universidade Federal do Ceará. 
Percebe-se também que a presença da ética na formação em PC no Ceará encontra-
se fortalecida em seu propósito de transformação social e ainda fragilizada em seu 
aspecto teórico-reflexivo. A formação utiliza em sua maioria de metodologias 
participativas, assim como de referenciais teóricos locais, brasileiros e latino americanos 
numericamente superiores a outros como europeus ou norte americanos. A perspectiva 
geral apreendida pelos conteúdos coloca a formação ética tendo como perspectiva o 
desenvolvimento de profissionais comprometidos com a transformação social, com a 
libertação e com o fortalecimento das comunidades.  
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7.3  DILEMAS ÉTICOS NA POLÍTICA PÚBLICA: REFLEXÕES A PARTIR DA 
ÉTICA EM PSICOLOGIA COMUNITÁRIA NO RIO GRANDE DO SUL 

James Ferreira Moura Junior (Unilab) e Jorge Castellá Sarriera (UFRS) 

 

Resumo 
Este trabalho utiliza o material produzido pela fase qualitativa da pesquisa de 
cooperação internacional “Ética na Formação em Psicologia Comunitária” desenvolvida 
no Brasil. Esta investigação faz parte de um projeto de cooperação organizado pela 
“RedLatino americana de Formación en Psicología Comunitária” e conta com diversos 
países da América Latina. O material trabalhado nesta apresentação refere-se a fase 
da pesquisa realizada no Rio Grande do Sul. Neste estado, a inserção da Psicologia 
Comunitária nas políticas públicas teve espaço central nos discursos dos participantes 
principalmente estudantes. Assim, tem-se como objetivo analisar os dilemas éticos da 
atuação da Psicologia Comunitária nas políticas públicas do estado do Rio Grande do 
Sul. Como estrutura metodológica, foram realizados dois grupos focais. Um dos grupos 
foi somente com professores que ministravam a disciplina de Psicologia Comunitária, 
totalizando seis participantes. E outro grupo focal desenvolvido com sete estudantes e 
diferentes instituições de ensino do estado que já haviam cursado a disciplina de 
Psicologia Comunitária. A partir da análise das transcrições, primeiramente, foi 
identificado que as disciplinas não contemplam aulas específicas sobre a ética como 
questão central tanto na visão dos professores como alunos. Como consequência dessa 
lacuna, foi pontuado pelos estudantes que as disciplinas não forneceram os insumos 
necessários para lidar com dilemas éticos emergentes da atuação nas políticas públicas 
em uma realidade brasileira complexa e desigual. Já os professores informaram que a 
proposta de trabalho desenvolvida nas disciplinas é problematizar a dimensão ética da 
atuação em Psicologia Comunitária de uma maneira integral nas disciplinas. Abordando 
especificamente sobre a atuação da Psicologia Comunitária nas políticas públicas de 
Assistência e de Saúde, os estudantes comentaram que em seus estágios se sentiam 
ansiosos com atuação nos espaços comunitários, porque não compreendiam qual seria 
o limite da aproximação com as comunidades. Igualmente, identificaram a dificuldade 
de atuar eticamente em um espaço institucional a partir da perspectiva em rede 
intersetorial. Também, identifica-se a dificuldade de trabalhar com pessoas em situação 
de pobreza, pois as políticas não fornecem o suporte institucional para mudança da 
realidade de desigualdade social de acordo com os estudantes. É importante salientar 
que os professores não trouxeram esses dilemas nos grupos focais. Averígua-se que 
esses dilemas éticos apontados pelos estudantes possam não ter sido trabalhados de 
maneira adequada em sala de aula. O fato de não haver um espaço específico no 
conteúdo das disciplinas pode facilitar essa dificuldade das contribuições da Psicologia 
Comunitária na atuação nas políticas públicas. Assim, entende-se que a questão ética 
na formação em Psicologia Comunitária necessita ser melhor evidenciada e articulada, 
devendo ser tema central da formação e estar totalmente vinculada com a realidade 
cotidiana de atuação nas políticas públicas. 
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8. NÚCLEO DE PSICOLOGIA COMUNITÁRIA (NUCOM) – ESPAÇO DE 
VIVÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS A PARTIR DA REALIDADE NORDESTINA 

Verônica Morais Ximenes (UFC) 

 

Resumo 
O Núcleo de Psicologia Comunitária (NUCOM), cadastrado como programa na Pró-
reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará, desenvolve atividades de 
ensino, pesquisa e extensão desde 1992. Tem como base o tripé ensino, pesquisa e 
extensão, tendo como objetivo contribuir com embasamento metodológico, conceitual e 
instrumental para a realização de atividades em comunidades pobres desenvolvendo e 
fortalecendo sujeitos comunitários. Desde 2015, O núcleo tem como foco de atuação o 
desenvolvimento de conhecimentos teóricos e práticas relacionadas às implicações 
psicossociais da pobreza. Teve como ponto de partida o questionamento sobre a 
contribuição da Psicologia para a realidade social excludente e desigual vivida pela 
maioria da população do Nordeste, do Brasil e da América Latina, e do 
comprometimento de estudantes e professores de Psicologia, psicólogos e psicólogas 
que buscavam uma atuação com foco nos processos de libertação da população em 
contexto de opressão. O objetivo dessa mesa é propor um diálogo entre as experiências 
em extensão/cooperação, pesquisa e formação teórica e ética em Psicologia 
Comunitária desenvolvidas no NUCOM. O primeiro trabalho tem como objetivo 
apresentar a proposta de extensão/cooperação trazida pelo NUCOM. As experiências 
em comunidades urbanas e rurais a partir do método dialógico-vivencial favorecem a 
compreensão do modo de vida comunitário, análise e vivência da atividade comunitária, 
estabelecimento de parcerias (lideranças, associações, organizações e movimentos 
sociais, equipamentos de políticas públicas) e facilitação de grupos populares. O 
segundo trabalho tem por objetivo discutir aspectos teóricos, metodológicos e éticos do 
processo de pesquisa em Psicologia Comunitária. Assim, percebe-se que tal tipo de 
pesquisa mostra-se fundamental para o fortalecimento de uma visão de humano e de 
comunidade alinhada com os pressupostos da Psicologia Comunitária, contribuindo não 
só com o acúmulo de conhecimento na seara da ciência, mas também, com a 
transformação positiva da realidade. O terceiro trabalho tem como objetivo descrever a 
perspectiva de formação em Psicologia Comunitária do Núcleo de Psicologia 
Comunitária (NUCOM). Para que esta proposta seja efetivada, o NUCOM elenca uma 
perspectiva para a formação do estudante da graduação e da pós-graduação que 
integra três eixos: teórico, prático e vivencial. Todos esses trabalhos estão alicerçados 
com as metodologias participativas que visam os processos de libertação e de 
autonomia das pessoas que vivem em situação de pobreza e de opressão. Acreditamos 
que essas experiências contribuem com o desenvolvimento a Psicologia Comunitária, 
como também, com a Psicologia Política tendo em vista que ambas partem da realidade 
social para definição de teorias e metodologias que possam transformar os processos 
de alienação e contribuam para a autonomia e participação social. 

Palavras-chave: Psicologia Comunitária. Extensão. Pesquisa. Formação. 
Comunidades. 

 

 



485 
 

485 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

8.1 VIVÊNCIAS EM EXTENSÃO/COOPERAÇÃO UNIVERSITÁRIA – O QUE O 
NUCOM TEM A DIZER? 

Marília Barbosa Studart (UFC), Francisco Weslay Oliveira Mendonça (UFC), Carlos 
Eduardo Esmeraldo Filho (FANOR) e Verônica Morais Ximenes (UFC) 

 

Resumo 
A práxis cooperativa e de libertação em Psicologia Comunitária (Ximenes e Gois, 2010) 
possui como fundamentação teórica a articulação entre as contribuições da Psicologia 
Histórico-cultural (Vygotsky, Leontiev, Luria), da Biodança (Toro), da Teoria Rogeriana 
(Rogers), da Educação Libertadora (Freire) e da Psicologia da Libertação (Martín-Baró). 
O Núcleo de Psicologia Comunitária (NUCOM) propõe uma formação crítica e 
comprometida de estudantes, mediante o aprofundamento teórico e vivencial em 
Psicologia Comunitária e a aproximação destes aos contextos de pobreza de 
comunidades rurais e urbanas no Ceará. As ações de extensão/cooperação do NUCOM 
buscam contribuir para o desenvolvimento de comunidades, a construção de sujeitos 
comunitários, assim como são base para o próprio desenvolvimento da Psicologia 
Comunitária, tendo a cooperação, a libertação e a transformação social como 
horizontes.  Esse trabalho tem como objetivo apresentar a proposta de 
extensão/cooperação trazida pelo NUCOM. Partindo de uma práxis (ação-reflexão-
transformação) cooperativa entre estudantes e moradores das comunidades 
trabalhadas, onde se valoriza a integração do saber científico com o saber popular, os 
trabalhos de campo do NUCOM são base para o acúmulo de um conjunto de 
experiências e produções acadêmicas. Como método, utiliza-se o método dialógico-
vivencial, que favorece a compreensão do modo de vida comunitário, análise e vivência 
da atividade comunitária, estabelecimento de parcerias (lideranças, associações, 
organizações e movimentos sociais, equipamentos de políticas públicas) e facilitação 
de grupos populares. Desta forma, a experiência de extensão/ cooperação universitária 
em Psicologia Comunitária favorece uma aproximação com a prática profissional, na 
medida em que, atuando nos campos os estudantes vivenciam os processos de 
inserção, mapeamento psicossocial, facilitação de processos comunitários e 
desligamento processual. Desde 1992, o NUCOM já atuou em diversos municípios do 
Ceará e em diversos bairros da cidade de Fortaleza, estando presente nos contextos 
rural e urbano. Atualmente, o NUCOM conta com dois campos de cooperação/extensão: 
um no bairro Bom Jardim, em Fortaleza/CE e outro na Comunidade de Canfístula 
(Apuiarés, localizado a 100 km da capital). Nesses dois campos de atuação, os 
extensionistas trabalham com grupos comunitários formados por crianças, adolescentes 
e grupo de mulheres em parceria com escolas e com organizações não-governamentais 
a partir de uma perspectiva de fortalecimento desses sujeitos comunitários nos espaços 
onde vivem. 
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8.2  DIMENSÕES TEORICAS METODOLÓGICAS E ÉTICAS DA PESQUISA EM 
PSICOLOGIA COMUNITÁRIA: RELATO DA EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE 

PSICOLOGIA COMUNITÁRIA (NUCOM) 

Bárbara Barbosa Nepomuceno (UFC), Janailson Monteiro Clarindo (FLF), Maria 
Aparecida Estanislau (UFC), Márcia Kelma de Alencar Abreu (URCA), Thais Dias de 

Araújo (UFC) e Verônica Morais Ximenes (UFC) 

Resumo 
O referido trabalho tem por objetivo discutir aspectos teóricos, metodológicos e éticos 
do processo de pesquisa em Psicologia Comunitária, a partir de experiências do Núcleo 
de Psicologia Comunitária (NUCOM). A relevância do trabalho justifica-se pela 
necessidade do fortalecimento de espaços de diálogo e reflexão sobre a atividade da 
pesquisa como produtora de conhecimentos e intervenções sobre as problemáticas 
sociais e políticas brasileiras. A Psicologia Comunitária, uma área da Psicologia Social 
da Libertação, dedica-se a atuação e análise de fenômenos psicossociais estabelecidos 
a partir de uma relação dialética entre sujeito/sociedade, entre processos 
micro/macrossociais, estabelecidos no contexto comunitário. Na atividade investigativa, 
desenvolvida a partir de um diálogo entre saber acadêmico e popular, parte-se de uma 
importante crítica ao paradigma hegemônico positivista, que propaga a neutralidade 
científica, a cisão entre pesquisa e intervenção e um distanciamento entre 
pesquisador/objeto da investigação. Neste sentido, considera-se a inseparabilidade de 
tais elementos na atividade investigativa, das relações estabelecidas entre pesquisador, 
cotidiano e atores sociais. Reconhece-se, também, o inevitável papel da pesquisa como 
produtora de intervenções sobre o campo de investigação. No que tange aos aspectos 
metodológicos destacam-se: as problemáticas sociais e individuais, em que vive a 
maioria da população brasileira, são tomadas como ponto de partida; a triangulação do 
método, articulando diferentes instrumentais de construção e análise dos dados 
qualitativos e quantitativos; a construção e validação de instrumentais de pesquisa 
adequados à realidade local e nacional; o estabelecimento de parcerias entre NUCOM 
e diferentes instituições de ensino superior, nacionais e internacionais, assim como 
organizações governamentais, não-governamentais e associações de moradores, no 
desenvolvimento das diversas etapas do processo de investigação; a articulação entre 
graduação, pós-graduação e profissionais. No que se relaciona aos aspectos éticos, 
assume-se o compromisso ético-político de direcionar o fazer da ciência psicológica 
para a análise, problematização, atuação com vistas à superação dos processos de 
opressão e desigualdade social, historicamente presentes no Brasil e na América Latina. 
Como resultados se destacam: a pesquisa apresenta-se como espaço formativo para 
graduandos, profissionais e pós-graduandos de psicologia e áreas afins; a produção de 
cartilha, vídeo, livros e artigos científicos que servem de instrumentais para o trabalho 
comunitário e intervenção de profissionais; o desenvolvimento de pesquisa nas regiões 
norte, sul e nordeste brasileiro, em áreas rurais e urbanas, problematizando as 
especificidades e semelhanças entre tais realidades; a produção de conhecimento 
refletindo as especificidades das comunidades urbanas e rurais; o fortalecimento de 
programas de pós-graduação de diferentes IES e da articulação ensino-pesquisa-
extensão; a produção de dados relevantes para avaliação da atuação das políticas 
públicas. Assim, percebe-se que tal tipo de pesquisa mostra-se fundamental para o 
fortalecimento de uma visão de humano e de comunidade alinhada com os 
pressupostos da Psicologia Comunitária, contribuindo não só com o acúmulo de 
conhecimento na seara da ciência, mas também, com a transformação positiva da 
realidade.  
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8.3  METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA COMUNITÁRIA: A 
EXPERIÊNCIA DO NUCOM 

Elívia Camurça Cidade (FLF), Gisely Roberta Gomes Silva (UFC), Janaína Miranda 
Cruz (UFC), Alexsandra Maria Sousa Silva (FLF) e Verônica Morais Ximenes (UFC) 

Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo descrever a perspectiva de formação em 
Psicologia Comunitária do Núcleo de Psicologia Comunitária (NUCOM). O NUCOM 
atua, desde 1992, como espaço de formação em Psicologia alicerçado nas 
especificidades da realidade brasileira ao propor a integração entre ensino, pesquisa e 
extensão/cooperação universitária. Ancora-se na compreensão de que o 
desenvolvimento de caminhos formativos em Psicologia deve estar fundamentado em 
duas questões. A primeira diz respeito à necessidade do olhar sensível para as 
especificidades dos modos de vida das comunidades e para as alternativas 
psicossociais encontradas pelos moradores para realizar seus potenciais de 
desenvolvimento social e pessoal. A segunda questão expõe sobre a relevância do 
planejamento e da aplicação de metodologias que sejam contextualizadas, 
participativas, criativas e fundamentadas no conhecimento interdisciplinar. Para que 
esta proposta seja efetivada, o NUCOM elenca uma perspectiva para a formação do 
estudante da graduação e da pós-graduação que integra três eixos: teórico, prático e 
vivencial. No eixo teórico, inscreve-se o esforço em articular referenciais que permitam 
a compreensão das raízes histórico culturais dos fenômenos e sua influência para a 
constituição do psiquismo humano (Vygotsky, 2007); a valorização das potencialidades 
dos sujeitos e de sua história de vida pessoal e comunitária (Martín Baró, 1996); a 
ênfase na construção do sujeito crítico (Freire, 1980); a referência na tendência do 
sujeito para o crescimento pessoal a partir de contextos facilitadores (Rogers, 1973) e 
o respeito à reeducação afetiva, possibilitado através de vivências (Ximenes e Góis, 
2010). Este intuito é alcançado com a integração entre ensino e pesquisa, sendo 
desenvolvidos: Grupo de Pesquisa, Grupos de Estudo interno e externo, Encontros de 
formação do nuconiano e eventos. A ideia é promover a qualificação dos participantes 
do Núcleo mediante o processo investigativo, a discussão e a ampliação de suas bases 
teórico-metodológicas em Psicologia Comunitária. No eixo prático e vivencial, a partir 
das atividades de pesquisa e extensão/cooperação, são desenvolvidas intervenções em 
comunidades urbanas e rurais nas quais o NUCOM está inserido. A facilitação de 
grupos, ancorada no diálogo e na vivência como elementos fundamentais, é concebida 
como importante espaço promotor da problematização da realidade e do fortalecimento 
comunitário ao incentivar o desenvolvimento de atividades comunitárias e de redes 
locais de cooperação. Percebe-se que o aspecto diferencial da formação promovida no 
NUCOM está nas experiências concretas de intervenção nas comunidades mediadas 
por processos de supervisão e acompanhamento, o que permite a integração entre a 
teoria, a prática e a vivência. Por fim, afirmamos que é de essencial importância o 
desenvolvimento de metodologias de formação em Psicologia Comunitária amparadas 
no convite à implicação e ao compromisso ético e político com as demandas de 
realidade das populações. 

Palavras-chave: Formação. Metodologias. Psicologia Comunitária. 
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9. A INTERVENÇÃO DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO: REPERCUSSÕES 
POLITICAS DA PESQUISA EM PSICOLOGIA COM JOVENS 

Jaileila de Araújo Menezes (UFPE), Veriana de Fátima Rodrigues Colaço (UFC) e 
Karla Galvão Adrião (UFPE) 

Resumo 
Essa mesa redonda tem como proposta fazer uma reflexão acerca da potência que a 
pesquisa-intervenção apresenta tanto no que concerne às transformações nos planos 
micro e macrossociais quanto no processo de conhecimento dos/das participantes.  A 
psicologia que advogamos (enquanto campo perpassado por relações de poder-saber) 
está sob a direta influência dos movimentos sociais que, muitas vezes, redirecionam 
nossas compreensões sobre a vida em sociedade e sobre a produção do conhecimento 
científico, particularmente o movimento feminista e o campo de reivindicações da 
juventude. A reflexividade, o postulado da ciência engajada, dos saberes localizados, a 
atenção à interseccionalidade na medida em que transversaliza perspectivas de 
pesquisa-intrervenção-pesquisa possibilitam a inventividade de procedimentos de 
diálogos com atrizes/ atores sociais e seus contextos de existência. Adotou-se como 
base epistemológica a interface do trabalho em pesquisa-intervenção, perspectiva 
feminista pós-estrutural e categorias analíticas como, por exemplo: marcação geracional 
da juventude, territorialidade, gênero, raça e condições socioeconômicas. Objetivamos 
problematizar pontos de ruptura da pesquisa-intervenção com relação ao modelo 
tradicional da pesquisa científica considerando quatro procedimentos: a 
(des)institucionalização, o (des)disciplinamento, o encontro entre pesquisadores/as e 
jovens e a produção de outras possibilidades de vida. Levar em consideração os 
significados produzidos pelas/os jovens – reconhecendo-as/os como agentes de suas 
histórias individuais e sociais – contrapõe-se à visão ainda hegemônica sobre a 
juventude como potencialmente perigosa, irresponsável e despolitizada. Nas cenas 
produzidas no trabalho com grupos de jovens e nas cenas de pesquisa utilizando 
roteiros de entrevista e questionário, destacamos: a) o confronto com as diferenças e 
as desigualdades de poder que se expressam no acesso aos direitos sexuais e direitos 
reprodutivos; b) a desnaturalização das violências que os/as jovens sofrem e que 
também operam, considerando os princípios de integridade corporal, autonomia 
pessoal, equidade, diversidade e justiça social; c) a problematização dos códigos de 
gênero e sexualidade que incidem sobre suas vidas limitando suas possibilidades de 
ser; d) a necessidade de que os/as jovens produzam conhecimentos sobre o sistema 
de cotas que os/as atinge considerando mudanças de suas expectativas quanto ao 
acesso à universidade; e) a instauração de mudanças produzidas no encontro entre 
jovens e pesquisadores/as quando a reflexividade e a criticidade perpassam a produção 
de conhecimento em cenários de históricas desigualdades sociais. Pensar a 
inter(in)venção da produção de conhecimento em psicologia e com jovens significa 
também questionar o processo de formação de pesquisadoras/es, e no campo da 
psicologia política situar a nossa ação considerando:  Para que? Na voz de quem? E 
por quem pesquisamos (FINE, WEIS, 2006).   

Palavras-chave: Pesquisa-intervenção. Implicação do/a pesquisador/a. Juventude.  
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9.1 A INTER(IN)VENÇÃO DE CONHECIMENTOS COM JOVENS SOBRE 
DIREITOS SEXUAIS E DIREITOS REPRODUTIVOS 

Jaileila de Araújo Menezes (UFPE) 

Resumo 
A temática da subjetivação sexual das/os jovens vem ganhando relevo nas últimas 
décadas, porque a ela se atrelam a reprodução social, implicando questões 
populacionais, tanto quanto da ordem da saúde, da vida, da doença e da morte – todas 
de especial interesse para políticas locais, globais e seus gestores. Tradicionalmente o 
campo dos direitos sexuais vem sendo abordado a partir das questões de prevenção às 
DST/Aids, enquanto que o campo dos direitos reprodutivos faz menção ao planejamento 
familiar e a contracepção. Compreender os direitos sexuais (DS) e os direitos 
reprodutivos (DR) como instâncias que dialogam, mas são independentes, implica 
garantir distanciamento de perspectivas moralistas, que promovem ideias e ações nas 
quais as experiências sexuais encontram-se relacionadas à reprodução. Esse 
posicionamento objetiva visibilizar as diversas formas de expressão da sexualidade, de 
vivência de prazer e de possibilidades de reprodução, com suas implicações físicas e 
simbólicas. Levar em consideração os significados produzidos pelas/os jovens – 
reconhecendo-as/os como agentes de suas histórias individuais e sociais – contrapõe-
se à visão ainda hegemônica sobre a juventude como potencialmente perigosa, 
irresponsável e imatura. Em nossa pesquisa realizada com 18 jovens residentes na 
região metropolitana do Recife abordamos questões sobre direitos sexuais e diretos 
reprodutivos e tomamos a própria cena de entrevista como situação de inter(in)venção 
de conhecimentos sobre juventude e sexualidade. Atentamos para quais deslocamentos 
a situação de pesquisa podia produzir como momentos de co-construção de sentidos 
sobre corpo, violência, ser jovem, direito ao aborto, entre outras temáticas dos campos 
DS/DR. A situação de pesquisa com jovens sobre temas de difícil trato - dado a 
interferência de valores morais, pudores sobre sexo e sexualidade e a própria barreira 
geracional de que jovens não são “falantes” qualificados sobre essas questões – levou-
nos a conduzir a pesquisa inter(in)venção de conhecimentos assentadas em quatro 
procedimentos: (des)institucionalização, (des)disciplinamento, encontro e produção de 
outras possibilidades de vida. Destacamos como resultado desses procedimentos de 
co-construção de conhecimentos na cena de pesquisa: a) o confronto com as diferenças 
e as desigualdades de poder que se expressam no acesso aos direitos sexuais e direitos 
reprodutivos; b) a desnaturalização das violências que os/as jovens sofrem e que 
também operam, considerando os princípios de integridade corporal, autonomia 
pessoal, equidade, diversidade e justiça social; c) a problematização dos códigos de 
gênero e sexualidade da cultura local que estabelecem fronteiras entre permitido e 
proibido quando o assunto é desejo, sentimento e interesse sexual, em referência ao 
lastro político das dimensões pública e privada de existência.  

Palavras-chave: Pesquisa-intervenção. Construção de conhecimentos. Juventude. 
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9.2 ARTICULANDO EXPERIÊNCIAS DE TRABALHO COM GRUPOS EM 
PESQUISA-INTERVENÇÃO: O “MUDA” E O “AÇÃO JUVENIL” 

Karla Galvão Adrião (UFPE) 

Resumo 
Este texto é resultado do encontro de duas experiências que geraram reflexões acerca 
da proposta de pesquisa-intervenção-pesquisa em Psicologia: Muda e Ação Juvenil, 
projetos que compartilhavam uma perspectiva de trabalho com grupos e objetivavam 
desenvolver ações com jovens de camadas populares na Região Metropolitana de 
Recife, incluindo Suape. Adotou-se como base epistemológica a interface do trabalho 
em pesquisa-intervenção, perspectiva feminista pós-estrutural e categorias analíticas 
como, por exemplo: marcação geracional da juventude, territorialidade, gênero e 
condições socioeconômicas. O objetivo da reflexão aqui proposta é promover uma 
articulação entre concepções de metodologias de trabalho com grupos, de conceitos 
advindos da perspectiva feminista pós-estrutural, bem como do encontro de 
experiências entre as/os participantes das pesquisas. Nossa concepção de grupo 
dialoga com o exposto por Rasera e Rocha (2010), vista como espaço coletivo de trocas, 
convívio e interação, onde o/a psicólogo/a assumiria as funções de escutar, cuidar e 
mediar. O trabalho com grupos pressupõe que a/o facilitadora/or seja considerada/o 
como membro do grupo; mesmo que a/o profissional transite entre essas duas posições 
(facilitadora/or-participante), seu papel no grupo é bem definido. Ao participar das 
técnicas propostas, suas atribuições específicas enquanto facilitadora/or permanecem. 
Para isso, conta-se com a sensibilidade, atenção e cuidado da/o facilitadora/or para que 
a/o mesma/o saiba em que momento assumir mais o papel de participante ou de 
facilitadora/or. Percebe-se um movimento em que a/o facilitadora/or transita entre essas 
posições, o que contribui para a construção de relações mais horizontais com as/os 
jovens participantes. A horizontalidade como princípio da perspectiva feminista em 
pesquisa-intervenção (Fine et al, 2006) está balizada pela admissão das diferenças e 
reflexão sobre seus efeitos de desigualdade. A partir da discussão, refletiu-se o trabalho 
com grupos como um campo perpassado por relações de saber-poder e, por isso, faz-
se necessário ampará-lo nos conceitos de reflexividade e criticidade. Deste modo, 
constrói-se um meio de interpelar e refletir sobre os lugares das/os facilitadoras/es e 
pesquisadoras/es e, consequentemente, sua prática nos processos de grupos, assim 
como na produção de conhecimento científico, na medida em que se busca, 
constantemente, situar e problematizar a ação. O encontro entre os grupos Muda e Ação 
Juvenil também colaborou para a reflexão sobre o processo de formação de 
pesquisadoras/es. Ao longo dos trabalhos que desenvolvemos, a célebre temática das 
relações entre indivíduo e sociedade retornaram como campo de preocupação e 
“situação” (situar a nossa ação).  A psicologia que advogamos (enquanto campo 
perpassado por relações de poder-saber) está sob a direta influência dos movimentos 
sociais que, muitas vezes, redirecionam nossas compreensões sobre a vida em 
sociedade e sobre a produção do conhecimento científico, particularmente o movimento 
feminista e o campo de reivindicações da juventude. A reflexividade, o postulado da 
ciência engajada, dos saberes localizados, a atenção à interseccionalidade na medida 
em que transversaliza perspectivas de pesquisa-intrervenção-pesquisa possibilitam a 
inventividade de procedimentos de diálogos com atrizes/ atores sociais e seus contextos 
de existência. Inventividade esta capaz de instaurar MUDAnças no aqui/agora das 
relações com grupos (jovens-facilitadoras/es, jovens-jovens, estudantes-professoras) 
imersas/os em cenários de históricas desigualdades sociais. 

Palavras-chave: Trabalho com grupos. Pesquisa-intervenção. Feminismo. 
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9.3  PESQUISA SOBRE O SISTEMA DE COTAS PARA INGRESSO NO ENSINO 
SUPERIOR COMO INSTRUMENTO DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO 

Veriana de Fátima Rodrigues Colaço (UFC) 

 

Resumo 
A intenção deste trabalho é fazer uma reflexão acerca da potência que a pesquisa-
intervenção apresenta tanto no que concerne às transformações nos planos micro e 
macrossociais quanto no processo de conhecimento dos participantes, que por sua vez 
produz e é produzido por essas mesmas transformações. Esta reflexão surge de um 
estudo que estamos concluindo e que se intitula Expectativas de Futuro de Jovens 
Negros do Ensino Médio de Escolas Públicas de Fortaleza: implicações da implantação 
do sistema de cotas no Ceará. O sistema de cotas no Ceará foi um dos mais tardios 
entre as universidades federais do país e se impôs em 2013 por força de lei e não por 
uma mobilização interna da UFC. Porém, a sua implantação nos apontava um cenário 
diferente para os estudantes de ensino médio das escolas públicas, o que nos levou a 
questionar sobre a repercussão dessa mudança para as expectativas e investimentos 
dos alunos das escolas públicas de Fortaleza sobre suas possibilidades de entrada na 
universidade, focando especificamente estudantes negros. Para nossa surpresa, a 
primeira etapa da pesquisa, que pretendeu fazer um levantamento sobre o 
conhecimento desses alunos a respeito das políticas afirmativas e particularmente sobre 
o sistema de cotas, revelou clara desinformação dos alunos que são aqueles que o 
sistema objetiva atender. Isto reafirmou nossas convicções de que a falta de acesso à 
informação é uma forma de violação de direitos, mas se revelou também motivo de 
discussão acerca das possibilidades da pesquisa-intervenção. A proposta metodológica 
partiu da aplicação de um questionário, que se constituiu mobilizador da equipe de 
pesquisa na direção do compromisso com a promoção de acesso à informação para 
estudantes do ensino médio da escola pública de Fortaleza a respeito dessas políticas. 
A discussão proposta neste trabalho é de analisar esse processo que pode partir de um 
levantamento exploratório de uma realidade social, gerando uma demanda de 
informações específicas, que dispara a necessidade de construção de conhecimento e 
investigação concomitante. As pesquisas de abordagem participativas constroem esse 
campo de demandas coletivas, que comprometem o pesquisador para além da 
investigação de um fenômeno. A concepção da pesquisa-intervenção por nós adotada 
encontra neste ponto uma ruptura com o modelo tradicional da pesquisa científica, e se 
configura uma compreensão sobre o significado do processo de implicação do 
pesquisador e, por conseguinte, remete ao seu engajamento na transformação pessoal 
e social de pesquisados e pesquisadores. 

Palavras-chave: Pesquisa-intervenção. Implicação do Pesquisador. Construção de 
Conhecimentos. 
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10. A POTÊNCIA DESTITUINTE DO TRABALHO VIVO: APONTAMENTOS 
ÉTICO-POLÍTICOS 

João Batista Ferreira (UFRJ), Ana Chacel de Castro (ONG Casa da Árvore/RJ)e Paula 
Cesari (UFRJ) 

Resumo 
A mesa-redonda é constituída por três trabalhos que discutem tensionamentos entre 
campos normativos alienantes e os movimentos em busca da produção de formas de 
vida ética e politicamente qualificadas no, e para além, do mundo do trabalho. O primeiro 
trabalho, que tem o título de Saúde, criatividade e vida (político e eticamente qualificada) 
visa discutir teoricamente a noção de saúde, a partir do campo do trabalho (Dejours, 
1986; Dejours, 2012), e da epistemologia de Canguilhem (2002), no contexto dos 
processos de subjetivação atuais, em que nos deparamos com uma sobrevida diária, 
matável, porém não sacrificável (Agamben, 2010; Pélbart, 2013). Assim sendo, para se 
pensar a saúde no contemporâneo, propõe-se que esta deve ser configurada enquanto 
um movimento criativo em relação ao mundo. Quando os corpos são submetidos a 
campos normativos que moldam nossa subjetividade e modos de vida, podemos pensar 
a noção de criação (Deleuze, 1994; Dias, 2004) como um antídoto para a submissão e 
o adoecimento. Assim, trazemos a noção de saúde intrínseca à criatividade (Winnicott, 
1972), problematizando os seguintes prescritos do processo de subjetivação 
contemporâneo: o produtivismo, o lazer e o corpo-máquina. O segundo trabalho, com o 
título de O jornalista, o furo da escrita desabitada apresenta uma reflexão sobre o 
trabalho do jornalista a partir do ponto de vista do sujeito que escreve, buscando expor 
a tensão entre as molduras de ordem que capturam o texto jornalístico e sua assinatura, 
autoria que marca a inscrição do efeito criativo da escrita; e de que modo o sujeito-
jornalista insiste e faz resistência à trama que atravessa seu texto. Ainda recente, o 
campo de atuação da Psicologia do Trabalho tem se detido na análise clínica-política 
de áreas em que mais rapidamente os binômios saúde/doença e sofrimento/prazer são 
localizados. O terceiro trabalho, A clínica das formas de vida no trabalho como potência 
destituinte da exclusão inclusiva e micropolítica da autonomia, discute a produção de 
situações ética e politicamente qualificadas para os trabalhadores, com base na 
proposição da clínica das formas de vida no trabalho (CFVT). A CFVT utiliza referências 
transdisciplinares que buscam articular noções da psicologia política, psicodinâmica do 
trabalho, psicologia do trabalho, análise institucional e filosofia. É um espaço de fala, 
discussão e mobilização coletiva, que coloca em questão as formas de captura que 
produzem a manutenção das situações instituídas por meio das relações de poder e/ou 
dominação. É uma estratégia de ação micropolítica de autonomia temporária(tendo em 
vista as poderosas injunções dos dispositivos de dominação); um importante 
instrumento para a produção de subsídios e ações para a afirmação de políticas públicas 
que tenham como princípio a defesa da dignidade e da saúde dos trabalhadores. Em 
síntese, a proposta desta mesa é problematizar as adversidades à mobilização dos 
trabalhadores, com base na produção de subsídios que contribuam para a mobilização 
das formas de enfrentamento e luta política na busca da afirmação e reconhecimento 
de direitos e para a permanente construção, ainda que temporárias, de formas de vida 
ética e politicamente qualificadas. 

Palavras-chave: Trabalho. Saúde. Criatividade. Corpo. Processos de Subjetivação 
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10.1  A CLÍNICA DAS FORMAS DE VIDA NO TRABALHO COMO POTÊNCIA 
DESTITUINTE DA EXCLUSÃO INCLUSIVA E MICROPOLÍTICA DA AUTONOMIA 

João Batista Ferreira (UFRJ) 

 

Resumo 
O propósito deste estudo é discutir a produção de situações ética e politicamente 
qualificadas para os trabalhadores, com base no dispositivo denominado clínica das 
formas de vida no trabalho (CFVT). Este dispositivo é pensado a partir de referências 
transdisciplinares que articulam noções da psicologia política, psicologia do trabalho, 
psicodinâmica do trabalho, análise institucional e filosofia (Foucault, Deleuze, 
Agamben). O objetivo da CFVT é potencializar ações dos trabalhadores na 
transformação dos riscos à dignidade e a saúde. Enquanto espaço de fala, discussão e 
mobilização coletiva, a CFVT coloca em questão normatividades e práticas que mantêm 
situações poder e/ou dominação, que são amplificadas pelo produtivismo resultante dos 
modelos gerencialistas do capitalismo financeiro. Tais práticas geram e são geradas por 
processos paradoxais de exclusão inclusiva (Agamben, 2010). As contribuições dos 
trabalhadores ao incremento do produtivismo são reconhecidas e produzem uma 
aparente inclusão no mundo do trabalho. As manifestações críticas dos trabalhadores 
sobre adversidades da organização do trabalho costumam ser mal recebidas, chegando 
a produzir exclusão do exercício dos direitos dos trabalhadores como: direito ao trabalho 
digno, cumprimento da jornada de trabalho, saúde. A lógica paradoxal da exclusão 
inclusiva resulta em trabalho simbolicamente morto, alienado e em diversas formas de 
adoecimentos, como a perda da capacidade de sensibilizar-se, violência psicológica, 
depressões e suicídios. Como estratégia metodológica, além da revisão bibliográfica, 
foram analisadas nove experiências de clínicas do trabalho realizadas por 
pesquisadores do Grupo de Trabalho Psicodinâmica e Clínica do Trabalho, vinculados 
à Associação de Pós-Graduação em Pesquisa e Psicologia (ANPEPP). Na discussão, 
resultados e conclusões desta pesquisa sinalizamos os marcadores que levaram à 
proposição da CFVT como dispositivo de discussão das inscrições institucionais dos 
processos de dominação e exclusão, que interroga o que se apresenta como óbvio, o 
que denominamos como cultura da naturalização, na qual e a partir da qual se 
constituem forças normativas das ideologias defensivas, de conformidade e adaptativas 
ao instituído. A CFVT é, assim, um campo de experiências, de problematização do 
instituído; trabalho vivo de criação - pelos trabalhadores - de coletivos de resistência, 
mobilização e ação. É um dispositivo marcadamente crítico e micropolítico, que busca 
ressonâncias e articulações com campos políticos mais amplificados, como as lutas dos 
trabalhadores por reconhecimento e afirmação de direitos. Ao promover rupturas nos 
dispositivos de captura das formas de sentir, pensar e inventar, a CFVT possibilita 
experiências de autonomia ética subjetiva (Dejours, 2012), mesmo transitórias, da 
cultura da naturalização e da despolitização, que têm entre seus efeitos a fragmentação 
dos coletivos, o desmonte da solidariedade, o sofrimento e o adoecimento dos 
trabalhadores. A CFVT configura-se, assim, como potência destituinte (Agamben, 
2010), como dispositivo de resistência contra hegemônico. É uma estratégia de ação 
micropolítica de autonomia temporária (tendo em vista as poderosas injunções dos 
campos de dominação); um importante instrumento para produção de subsídios e ações 
e operem na defesa da dignidade e da saúde dos trabalhadores, possibilitem a 
construção coletiva de formas de vida ética e politicamente qualificadas, que contribuam 
também para a construção e a afirmação de políticas públicas. 

Palavras-chave: Política. Trabalho. Clínica do Trabalho. 
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10.2 SAÚDE, CRIATIVIDADE E VIDA (POLÍTICO E ETICAMENTE QUALIFICADA) 

Ana Chacel de Castro (ONG Casa da Árvore/RJ) 

Resumo 
O presente trabalho visa discutir e problematizar a noção de saúde no contemporâneo, 
a partir do campo do trabalho (Dejours, 1986; Dejours, 2012) e da epistemologia de 
Canguilhem (2002). Através de uma breve análise dos processos de subjetivação 
relativos ao nosso tempo, é possível perceber que o cotidiano laboral e as vivências das 
grandes cidades (trânsitos, burocracias, velocidade) nos conduzem muitas vezes a um 
enrijecimento do corpo e do pensamento, o que provoca uma vida estável e adaptada, 
mas que pode reduzir e fazer perder a sensibilidade em relação à vida, a ponto de se 
configurar como situação de adoecimento subjetivo e corporal. Um modo de dominação 
subjetiva que emerge na nossa sociedade. Ou seja, vemos no contemporâneo a 
ascensão de um biopoder que não apenas controla e gere a vida, mas que produz vidas 
matáveis, porém não sacrificáveis (Agamben, 2010). Uma vida de constante estado de 
exceção, onde, no limite, a vivência não mais se realiza, mas a sobrevivência torna-se 
vida cotidiana e ordinária (Pélbart, 2013). Neste contexto, os adoecimentos são 
imperativos invisíveis da nossa subjetivação. Diante de tal contexto, a noção de saúde 
como um possível bem estarbio-psico-social (e, portanto, global) torna-se um ideal, uma 
projeção, muitas vezes difícil de ser alcançada e vivida. Neste sentido, surge a pergunta: 
como viver uma experiência de saúde no contemporâneo? Para tanto, propõe-se que a 
saúde também deve ser configurada enquanto um movimento criativo em relação ao 
mundo. Se no contemporâneo, nos vemos submetidos a normatividades que moldam 
nossa subjetividade (e muitas vezes nos circunscrevem em categorias de identidades 
fixas), podemos pensar a noção de criação (Deleuze, 1994; Dias, 2004) como um 
antídoto para a submissão e o adoecimento. Criamos saídas, inventamos problemas, 
fabulamos povos e existências. Singularizamo-nos. Assim, ao pensar o tema da saúde 
intrínseco à noção de criatividade (Winnicott, 1972), pretende-se problematizar os 
seguintes prescritos do processo de subjetivação contemporâneo: o produtivismo, o 
lazer e o corpo (aqui entendido como “corpo-máquina”). Em linhas mais amplas, o 
presente trabalho abordará os campos do corpo, dos afetos e da brincadeira como 
composições possíveis e necessárias para legitimar uma vida com saúde: um corpo vivo 
que sente, age, pensa e fala no mundo. Um corpo que cria. 

Palavras-chave: Saúde. Criatividade. Corpo. Processos de Subjetivação 

 

10.3 O JORNALISTA, O FURO DA ESCRITA DESABITADA 

Paula Cesari (UFRJ) 

Resumo 
Este estudo pretende apresentar uma reflexão sobre o trabalho do jornalista a partir do 
ponto de vista do sujeito que escreve. Nosso percurso busca expor a tensão entre as 
molduras de ordem que capturam o texto jornalístico e a sua assinatura, autoria que 
marca a inscrição do efeito criativo da escrita; e de que modo o sujeito-jornalista insiste 
e faz resistência à trama que atravessa seu texto. Ainda recente, o campo de atuação 
da Psicologia do Trabalho tem se detido na análise clínica-política de áreas em que mais 
rapidamente os binômios saúde/doença e sofrimento/prazer são localizados. Em 
contraponto, há um imenso arcabouço teórico sobre o espaço da produção artística 
como possibilidade de sublimação, esta última operando como nobre solução para estes 
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conflitos. A partir destas premissas, delineamos como método para seguir este diálogo 
a articulação entre investigação bibliográfica, especialmente na abordagem da 
psicodinâmica do trabalho e teoria psicanalítica, e entrevistas semiestruturadas 
individuais com cinco jornalistas de empresas privadas, transcritas e analisadas por 
meio da técnica de Análise de Núcleo de Sentido (ANS), conforme Mendes (2007). 
Esperamos discutir algumas questões relacionadas ao trabalho do jornalista, 
brevemente descritas a seguir. É comum observarmos pesquisas que tratam da escrita 
como um processo privilegiado de produção de subjetividade na medida em que o ato 
de escrever pode ser a inscrição criativa do desejo. Romances, artigos acadêmicos, a 
escrita poética, etc. todos estes textos, ainda que em diferentes campos discursivos, 
encerram em si uma produção em ato, do pensamento ou do afeto, que produz 
ressonâncias simbólicas transformando-os em trabalho vivo. Entretanto, há ao menos 
um tipo de escrita que habita uma zona de sombra, uma área cinzenta entre aquilo que 
entendemos como potência de criação e a alienação do trabalho: a escrita jornalística. 
Por definição, o trabalho do jornalista propõe coletar, investigar, analisar e transmitir 
informações de interesse (e a que interesse nos referimos aqui, podemos discutir mais 
adiante). Tais ações transformam-se num texto que longe de atestar a imparcialidade 
jornalística, é assinado por um sujeito que escreve e se determina na escolha ou não 
de cada palavra ali inscrita. Neste ofício, antes de alcançar sua causa supostamente 
primordial - a transmissão, a escrita jornalística é determinada pelas balizas do 
capitalismo. Para citar apenas duas: a edição, muitas vezes corrompida pela 
necessidade das grandes corporações e interesses político-econômicos e o limitado 
tempo da urgência e repetição. Tamanha ascendência de outros campos de força coloca 
em xeque a própria autoria do jornalista e pode produzir como último efeito a elisão do 
sujeito no texto que, ainda assim, é assinado e publicado. Neste processo, a escrita, 
ainda que “autoral” apresenta-se ambivalente quando sugere também a alienação 
subjetiva. Nessa arena de poder e atuação da verdade, abre-se um furo. Não o furo da 
matéria. O que se antecipa na escrita jornalística é um sujeito que escreve e, ao mesmo 
tempo, vivencia diariamente a diluição da sua expressão, assinada por um nome próprio 
que não necessariamente o representa. 

Palavras-chave: Trabalho. Jornalista. Escrita. Psicanálise 
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11.  PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E SEUS EFEITOS: COMO PENSAR A 
SAÚDE E OS DIREITOS DOS TRABALHADORES FRENTE AS ATUAIS 

MORFOLOGIAS DO TRABALHO E POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS 

Vanessa Ribeiro (Psicóloga Clínica Autônoma), Sergio Dias Guimarães Junior (UFRJ) 
e Alfredo Assunção Matos (UFRJ) 

Resumo 
A mesa-redonda é constituída por três trabalhos que discutem, a partir de analisadores 
advindos das problemáticas do campo do trabalho, como as novas formas "do trabalhar" 
têm trazido danos à saúde e aos direitos dos trabalhadores. O primeiro trabalho, 
intitulado de "Flexibilização: quando a exceção se torna regra" discute o surgimento e 
as permanências das lógicas de flexibilização, destacando alguns dos efeitos desse 
processo, tais como os baixos salários e a fragilização dos vínculos e direitos 
trabalhistas. Um cenário que produz novas formas de ser, estar e viver no mundo 
(ANTUNES; DRUCK, 2015). Para pensar essa subjetividade que se produz a partir das 
novas morfologias do trabalho, utiliza-se conceitos como governamentalidade, de 
Foucault (2008) e micropolítica, de Guattari e Rolnik (1996). O primeiro aborda um modo 
de governo de operação biopolítica que alcança o controle dos corpos através do medo 
como operador político. Já o segundo abrange uma dimensão mais sutil, mas não 
necessariamente menos danosa desse processo, que são os pequenos 
acontecimentos, que funcionam como engrenagens que contribuem para que este 
sistema se mantenha em pleno funcionamento. Discute-se: qual é a função de um 
contexto precarizado no ordenamento social? E como é possível a criação de veredas 
em direção a uma vida eticamente qualificada, nesse cenário? O segundo trabalho, "O 
sujeito em terceiro plano: análise dos riscos de sofrimento patogênico no trabalho de 
trabalhadores e trabalhadoras com vínculo contratual terceirizado na UFRJ" aborda 
como, na conjuntura social da precarização do trabalho na contemporaneidade, a 
terceirização finca seus alicerces em um solo propício. O objetivo deste estudo foi 
analisar os riscos de sofrimento patogênico no trabalho de 110 funcionários com vínculo 
contratual terceirizado na UFRJ. A pesquisa teve como referencial teórico-metodológico 
a Psicodinâmica do Trabalho. As sinalizações obtidas a partir da metodologia escolhida 
- o Inventário de Riscos de Sofrimento Patogênico no Trabalho – IRST (Mendes & 
Araújo, 2012) e entrevistas semi-estruturadas - apontaram, principalmente, forte 
indignidade e falta de reconhecimento por parte dos trabalhadores e trabalhadoras para 
com a organização do trabalho da qual fazem parte, na luta constante pelo 
reconhecimento de seus direitos, maior visibilidade de classe, preservação da dignidade 
e proteção de si. No terceiro trabalho, intitulado de: "O Legislativo brasileiro e as novas 
formas de flexibilização do trabalho terceirizado", aborda o estudo das relações de 
trabalho na terceirização, entendida como “modelo eficaz de gestão” e contrapõem este 
modelo à forma do trabalho precarizado no modelo econômico e social contemporâneo. 
Analisa o projeto de lei que visa permitir a terceirização das atividades-fim e considera 
tal Projeto (PL 4.330/2004 ou PLC 30/2015) um retrocesso no mundo do trabalho. O 
discurso do projeto é dualista e dentro de sua redação tenta encobrir inconsistências do 
legislativo Brasileiro. O modelo de “acumulação flexível”, como admite Antunes (1999), 
traduz-se na intensificação dos níveis de exploração do trabalhador, o que vem se 
dando através da sempre crescente precarização das condições de trabalho, a qual 
assume forma privilegiada na terceirização. Desejamos problematizar a lógica 
capitalista como única forma possível de operacionalização do mercado e avançar para 
melhores condições de vida do trabalhador. 

Palavras-chave: Flexibilização. Terceirização. Saúde do trabalhador. Políticas 
Públicas. 
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11.1  FLEXIBILIZAÇÃO: QUANDO A EXCEÇÃO SE TORNA A REGRA 

Vanessa Ribeiro de Oliveira (Psicóloga Clínica Autônoma) 

Resumo 
O objetivo deste estudo é discutir os efeitos das novas morfologias do trabalho na vida 
enquanto dimensão ética e política. Vivemos um cenário no contemporâneo marcado 
pela flexibilização de vínculos e direitos, informalidades, baixos salários e intensificação 
das jornadas de trabalho (ANTUNES, 2014). Trata-se de um contexto que Agamben 
(2002) denominou como estado de exceção, onde a flexibilização e sua precariedade 
resultante emergem como exceção em resposta a uma crise econômica, mas aos 
poucos institui-se como regra para maior acumulação de capital, produzindo formas de 
ser, estar e viver no mundo (ANTUNES; DRUCK, 2015). Referimo-nos ao que Foucault 
(2008) denominou como governamentalidade, um modo de governo de operação 
biopolítica que alcança o controle dos corpos através de uma produção de subjetividade 
que tem o medo como operador político. A partir disso, discute-se qual é a função de 
um contexto precarizado, no ordenamento social? A crise econômica pode facilitar a 
aderência a trabalhos com piores condições e maiores restrições de direito? Pensar os 
efeitos destes processos, também é colocar em análise aspectos micropolíticos que 
fazem a engrenagem desse sistema funcionar, tais como os processos de normalização 
que delimitam os perfis das pessoas empregáveis, por exemplo.  A que ou a quem estes 
perfis servem? Guattari e Rolnik (1996) abordam os processos de subjetivação, 
destacando que uma das estratégias de criação de uma subjetividade serializada é a 
culpabilização. Tal fato desloca facilmente a questão para o sujeito sob a forma de 
questionamentos como “Porque você não estudou mais? ou Porque você não foi mais 
pró-ativo?” Esses questionamentos introduzem uma criminalização do precário, onde 
num universo em que todos, com esforço, podem chegar a qualquer lugar, se você não 
chegou é porque não se esforçou o suficiente. Como é possível a criação de veredas 
de protagonismo, de uma vida eticamente qualificada, nesse cenário? Essa é a principal 
questão que este estudo se propõe a discutir.  

Palavras-chave: Trabalho. Flexibilização. Produção de subjetividade. 

11.2 O SUJEITO EM TERCEIRO PLANO: ANÁLISE DOS RISCOS DE 
SOFRIMENTO PATOGÊNICO NO TRABALHO DE TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS COM VÍNCULO CONTRATUAL TERCEIRIZADO NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Sergio Dias Guimarães Junior (UFRJ) 

Resumo 
O objetivo deste estudo foi analisar os riscos de sofrimento patogênico no trabalho de 
funcionários e funcionárias com vínculo contratual terceirizado na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Para esta análise, foram observadas as transformações sócias 
históricas ocorridas no mundo do trabalho que permitiram a emergência de práticas 
flexíveis em seus múltiplos meandros. De acordo com Druck (2013), o processo de 
terceirização representa a principal forma de flexibilização e precarização do trabalho. 
Nesse propósito, foram utilizados dois métodos de análise: o Inventário de Riscos de 
Sofrimento Patogênico no Trabalho – IRST (Mendes & Araújo, 2012), que é um 
instrumento que possibilita identificar os riscos à saúde do trabalhador por meio de 
indicadores de sofrimento patogênico no trabalho, e entrevistas semi-estruturadas 
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individuais e coletivas baseadas no referencial teórico-metodológico da Psicodinâmica 
do Trabalho, que investiga as relações entre saúde e trabalho assim como os seus 
diversos efeitos para o sujeito. A amostra da pesquisa foi composta por 110 
trabalhadores e trabalhadoras sob vínculo terceirizado de 05 diferentes unidades e 
centros da UFRJ. Na ótica da Psicodinâmica, o processo de terceirização é 
caracterizado como um modelo que favorece a fragmentação dos coletivos no mundo 
do trabalho, podendo ser essa configuração produtora de adoecimentos, uma vez que 
fragiliza a produção identitária por meio do trabalho, visto que a identidade é 
compreendida como o “alicerce da saúde mental e somática” do sujeito (Dejours, 2008). 
Cabe ressaltar que o projeto em questão é produto de uma ação conjunta do Grupo 
Trabalho Vivo – Pesquisa e Intervenção em Saúde Mental e Trabalho, vinculado ao 
Instituto de Psicologia da UFRJ, da Organização do Trabalho e Autogestão (OTA), 
vinculado ao Núcleo de Solidariedade Técnica (SOLTEC/UFRJ) e da Associação dos 
Trabalhadores Terceirizados da UFRJ (ATTUFRJ), organização recém-criada pelo 
movimento de representação e resistência dos trabalhadores e trabalhadoras 
terceirizados da universidade frente a sua realidade de trabalho adversa. Os resultados 
da pesquisa podem subsidiar ações institucionais da UFRJ para com a categoria 
referida nas unidades pesquisadas e em outros locais da universidade. Tais ações 
podem, igualmente, produzir oportunidades de aprimoramento contínuo das iniciativas 
voltadas à prevenção e promoção da saúde dos trabalhadores, nos aspectos tangentes 
ao caráter de regulamentos contratuais e das suas condições gerais de trabalho em 
âmbito privado ou público. Os resultados sinalizam, portanto, forte indignidade e falta de 
reconhecimento por parte dos trabalhadores e trabalhadoras para com a organização 
do trabalho da qual fazem parte, na luta constante pelo reconhecimento de direitos, 
maior visibilidade de classe, preservação da dignidade e proteção de si.  

Palavras-chave: Terceirização. Precarização do Trabalho. Sofrimento Patogênico. 
Psicodinâmica do Trabalho. 

11.3  O LEGISLATIVO BRASILEIRO E AS NOVAS FORMAS DE 
FLEXIBILIZAÇÃO DO TRABALHO TERCEIRIZADO 

Alfredo Assunção Matos 

Resumo 
O objetivo deste trabalho é analisar três pilares: o Legislativo brasileiro (pensar e 
questionar as atuais políticas públicas brasileiras), a precarização e as novas formas de 
flexibilização do trabalho no Brasil e no mundo. Discutiremos a vulnerabilidade no 
mundo laboral a partir da Terceirização (e dos contratos terceirizados) e da saúde do 
trabalhador. Situamos algumas mudanças do mundo do trabalho na forma de 
exploração do capital humano a partir da crise estrutural dos anos 1970 e seus efeitos 
nas relações entre trabalho e trabalhadores, com uma breve análise dos anos 1980 que 
de acordo com Antunes (2007,2010) foi o período em que houve a implantação da 
acumulação flexível do capital e, como consequência, uma radical transformação na 
área de tecnologia e a mundialização da economia. Discute-se o funcionamento do 
Legislativo brasileiro e conclui-se com apontamentos sobre o Projeto de Lei 4.330/2004 
(Projeto de Lei da Câmara 30/2015), ambos de autoria do deputado Sandro Mabel 
(PMDB-GO), que dispõe sobre os contratos de terceirização e as relações de trabalho 
deles decorrentes e cujo principal encaminhamento é a permissão da terceirização nas 
denominadas atividades-fim. Método: Buscamos uma análise de pesquisa a partir de 
informações quantitativas e qualitativas, produzidas pela coleta de dados (artigos 
publicizados nas plataformas de pesquisa) acerca de como a precarização do trabalho 
pode influenciar as novas formas de trabalhar dos trabalhadores terceirizados. 
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Discussões, resultados e conclusões: Deste modo, buscamos identificar os impactos de 
precarização do trabalho e como as empresas de terceirização veem produzindo 
sofrimento na saúde dos trabalhadores. No que se refere à terceirização, um dos 
aspectos importantes identificados foi a ausência de legislação para este modelo de 
gestão, o que implica em uma potencialização de precarizações, marcadas por um 
silenciamento, cujos efeitos se produzem na saúde mental dos trabalhadores 
submetidos a tais modelos.  

Palavras-chave: Psicologia Organizacional. Trabalho. Serviços Terceirizados. 
Psicodinâmica do Trabalho. 
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12  QUANDO AS CRIANÇAS ABREM-NOS ESPAÇOS AO EXERCÍCIO DE OUTRA 
ADULTEZ: REFLEXÕES A PARTIR DA PESQUISA 

Érica Atem Gonçalves de Araújo Costa (UFC), Juliana Siqueira de Lara (UFRJ) e Lis 
Albuquerque (UFRJ) 

 

Resumo 
A proposta desta mesa se relaciona às transformações sócio-históricas em que estão 
inseridos os sujeitos infantis hoje e tem como objetivo discutir como diferentes 
investigações com crianças, cujas pesquisadoras são adultas, podem renovar o seu 
dispositivo para incluir a participação infantil, inserindo-a no próprio processo de 
pesquisar. Os referenciais teóricos alinham posicionamentos éticos de não neutralidade, 
por meio de abordagens críticas e interdisciplinares acerca das infâncias, 
especificamente pelo interesse das autoras no exercício mútuo de construção subjetiva 
de crianças e adultos. Os trabalhos desta mesa revisitam trajetos metodológicos de 
pesquisa pondo em exame o encontro das crianças com as pesquisadoras-adultas, 
assim como suspendem discursos retóricos sobre a participação de crianças, 
apontando os limites das noções modernas que subsistem neste debate. As três 
propostas comungam de certas condições de possibilidade como exercício enunciativo 
de outra adultez. A partir dos anos 1990, especialmente com a promulgação da 
Convenção das Nações Unidas dos Direitos da Criança (CNUDC) (ONU, 1989), há uma 
intensificação no desenvolvimento de práticas, pesquisas e políticas focadas em 
incorporar a ‘voz das crianças’, agora tomadas como atores políticos e sociais, um 
sujeito de direitos, entre os quais se destaca o direito à participação. Assim, importantes 
dispositivos jurídicos, internacionais e nacionais, começaram apontar para esse “novo” 
lugar social das crianças.  A pergunta “como pesquisar com crianças? ” Tem sido 
realizada por muitas autoras e autores que se dedicam aos estudos da infância 
atualmente. A sua resposta, ainda que aponte para caminhos múltiplos e não para uma 
saída única e certeira, vem sendo cada vez mais atravessada pela importante reflexão 
acerca do papel social e político que as crianças assumem hoje. No entanto, assim 
como o discurso mais amplo sobre a participação infantil, essa ‘novidade’ da 
participação das crianças na pesquisa parece trazer de início um tom retórico, algo 
politicamente correto para o campo. Pois, tanto se fala de sua participação, mas na 
prática essa proposta parece não ser ainda significativa, tanto para pesquisadores como 
para as próprias crianças. Assim, questões sobre como incluir as crianças – e confiar 
de fato nelas como parceiras ou colaboradoras -, como colocar em prática sua 
participação e ‘fazer valer’ suas contribuições, constituem desafios dessa ‘nova’ 
perspectiva.  

Palavras-chave: Pesquisa com crianças. Ética. Participação. Experiência. 
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12.1   A PESQUISA ENTRE CRIANÇAS E O PROCESSO DE 
CRIAÇÃO/SUBJETIVAÇÃO DA ADULTA-PESQUISADORA 

Érica Atem Gonçalves de Araújo Costa (UFC) 

 

Resumo 
Neste trabalho, discute-se o processo de criação experimentado na definição do 
desenho metodológico de tese de doutorado, defendida em fevereiro de 2015 no 
Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira (UFC). Estabelece-se como 
marca singular dessa travessia, o entrecruzamento criativo de três perspectivas teórico-
metodológicas: a dialogia bakhtiniana, pela noção de exotopia, o “método” cartográfico, 
na valorização do processo de subjetivação que é o ato de pesquisar e a Filosofia da 
infância, na afirmação propositiva da ignorância. Esses três conceitos foram definidos 
como regiões-limite de onde perspectivar a relação da pesquisadora com o outro. A 
noção de limite/fronteira funcionou como estratégia para definir a posição da 
pesquisadora em campo, quanto à sua inserção na cultura de pares como brincante. O 
limite representa os momentos de indefinição quanto aos critérios de diferenciação 
adulto/criança com os quais se constituem os sujeitos da pesquisa, incluindo a própria 
pesquisadora; momentos que se mostraram de formas diversas, pelo dispositivo de 
pesquisa, e para os quais a escolarização formula respostas, dando a ver sua dimensão 
agonística e as “pequenas” revoluções em curso. Essa bricolagem metodológica 
permitiu analisar o processo de diferenciação adulto-criança nas experimentações 
lúdicas de um grupo de crianças, momento potencial para flagrar o tipo de posição 
discursiva construída para a adulta-pesquisadora brincante. Essa posição revelou o 
plano de negociação por excelência que caracteriza a brincadeira do faz-de-conta, e na 
qual as relações de saber-poder entre adultos e crianças (intergeracionais) e entre 
crianças (intrageracionais) mostram as linhas que (re) produzem esses sujeitos 
cotidianamente e em que se veem possibilidades de embates e/ou negociações. A 
posição adulta brincante fez problema ao adulto-condescendente como aquele que 
facilita e “protege” o setting lúdico, pelos riscos que a experimentação lúdica impôs. No 
caso da adultez, trata-se de abrir mão de estabelecer os sentidos a priori para os 
acontecimentos. Tendo em conta o estudo da posição discursiva adulta e dos modos 
habituais de que é feita, o lugar da fronteira (produção mútua adulto-criança) abre outras 
zonas de pesquisa para além da condição experimentada pelo etnógrafo. A 
pesquisadora-brincante desestabilizou as fronteiras na intenção de mostrar o que as 
fazem. Pesquisar como espaço de criação constitui aprendizagem importante, pela qual 
insistimos ser possível abrir a experiência escolar à dimensão micropolítica de aprender 
com a alteridade. A exotopia em relação ao observado tem como contrapartida a 
necessidade de um exercício exotópico do próprio pesquisador em relação a si mesmo.  

Palavras-chave: Diferenciação adulto-criança. Pesquisa. Acontecimento.  
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12.2 A RESPONSABILIDADE DE CRIANÇAS PARA COM A PESQUISADORA 
ADULTA: REFLEXÕES A PARTIR DE UM ENCONTRO AFETIVO 

Juliana Siqueira de Lara (UFRJ) 

Resumo 
A infância é tradicionalmente representada, especialmente pelas teorias da Psicologia 
do Desenvolvimento e da Socialização Clássica, como uma etapa preparatória do curso 
da vida humana, sendo a adultidade o seu fim ideal. Nesse sentido, as crianças, ainda 
hoje, são majoritariamente caracterizadas por sua incompletude, passividade, 
incapacidade e vulnerabilidade diante do outro, uma vez que seriam os adultos 
autônomos e racionais, os indivíduos que supostamente deveriam assegurar a sua 
proteção e serem os responsáveis por elas. Este trabalho parte de uma problematização 
que toma por base esta argumentação e propõe que as posições responsáveis, tanto 
das crianças quanto dos adultos, não são tácitas e sim, constroem-se 
contingencialmente a partir do encontro intersubjetivo. A discussão apresenta 
resultados de um trabalho de campo realizado com crianças moradoras de uma 
comunidade da cidade do Rio de Janeiro, que tinha como objetivo geral investigar como 
a responsabilidade pelo outro é significada no cotidiano infantil. A noção de 
responsabilidade na qual se apoia essa discussão repousa sobre a perspectiva de 
Emmanuel Levinas, que propõe um deslocamento da centralidade do eu para evocar a 
importância do outro nas posições assumidas pelos sujeitos com os demais ao seu 
redor. A metodologia adotada foi a observação participante durante três meses em uma 
escola pública e seus arredores e a realização de oficinas no formato de grupo-focais, 
com crianças de 6 a 12 anos. Os resultados encontrados apontam que as crianças, além 
de demonstrarem cuidado, reciprocidade e cooperação com irmãos/ãs mãe e pai, 
posicionaram-se também de forma responsável com a pesquisadora do trabalho de 
campo. As crianças se mostraram cuidadosas e protetoras com a pesquisadora em 
situações de seus cotidianos em que entendiam ser perigosas ou de risco. Cita-se as 
bolas fortes durante brincadeiras na escola, carros que passavam em alta velocidade 
pelas ruas, situações em que se deparavam com pessoas armadas circulando em suas 
comunidades e os trajetos difíceis dos locais onde moravam. Para as crianças, o fato 
da pesquisadora ser "uma tia adulta, rica e estrangeira", características que na 
sociedade ocidental contemporânea são associadas a uma posição de empoderamento, 
não foi determinante para que fosse vista por elas como alguém auto suficiente naquela 
região. Ao contrário, a investigadora era uma pessoa que, naqueles contextos, 
mostrava-se vulnerável e frágil diante das crianças. Ressalta-se que mais do que uma 
posição adotada autônoma e reflexivamente por elas, viu-se que as suas ações se 
deram a partir da sensibilidade e do afetamento que o próprio encontro intersubjetivo 
entre pesquisadora-crianças produziu. Nesse sentido, este trabalho coloca em questão 
as imagens essencializadas da infância e da adultidade, sugerindo que as posições 
assumidas por crianças e adultos não são fixas e, portanto, produzem-se 
contingencialmente a partir da proximidade afetiva com o outro.  

Palavras-chave: Infância. Pesquisa. Encontro Afetivo. Responsabilidade pelo outro. 
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12.3  PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS PARA ALÉM DE UMA RETÓRICA: 
TRANSFORMAÇÕES NOS MODOS DE SE RELACIONAR E PESQUISAR 

Lis Albuquerque (UFRJ) 

 

Resumo 
Apesar de constarmos uma ‘explosão’ da participação de crianças, especialmente com 
a promulgação da Convenção das Nações Unidas dos Direitos das Crianças (ONU, 
1989), há poucos registros e sistematizações sobre os fundamentos teóricos, sobre o 
que sustenta essa participação, bem como sobre os efeitos e implicações que essas 
práticas têm provocado, reforçando uma tendência de discursos retóricos. Observa-se 
que a participação tem acontecido de maneiras pouco significativas e efetivas para as 
crianças e os demais atores envolvidos, não necessariamente implicando em 
transformações na vida dos mesmos. É fundamental se ter claro, nesse debate, que 
participação se quer e mesmo que participação as crianças querem, considerando, 
inclusive, o fato de que quem está pesquisando, sistematizando e pensando essa 
participação seja sempre outros atores que não as crianças que participam. 
Destacamos, no entanto, o quanto é complicado pensar essa participação de forma 
profunda e substancial se as crianças permanecem sendo vistas desde imagens 
negativas - o que as impediria de participar ou possibilitaria uma participação 
meramente simbólica –, as quais agem justificando e reforçando um posicionamento 
nas relações sociais em condições de subordinação, inferioridade, silenciamento e 
invisibilidade. Atentamos, nesse sentido, que insistentemente se fala da participação 
das crianças como um direito que deve ser garantido, como algo que deve ser adotado 
na pesquisa, como uma tendência que deve ser assumida pelas organizações e 
governos. No entanto, reiteradas tentativas de promover essa participação, embora 
quase sempre bem intencionadas, estão repetidamente falhando, ou mesmo se 
perdendo entre suas contradições. Possivelmente, isso pode estar relacionado ao fato 
da participação ser geralmente tomada de formas idealizadas, rígidas e limitadas, sem 
uma fundamentação teórica forte que a sustente. Faltaria uma base forte, flexível e 
capilarizada, que implicaria em transformações de culturas, relações interpessoais e 
concepções de sujeito e mundo, acompanhada de constantes críticas, questionamentos 
e reflexões. Entendemos assim que a participação de crianças pode (e de fato o faz) 
movimentar e transformar relações de poder, as relações entre as crianças e os demais 
atores do campo social e político, o status das crianças, assim como suas imagens. 
Para tanto seria necessário, como colocado por alguns autores, ir além das consultas 
pontuais constituindo ‘culturas de participação’, o que implicaria em questionar e 
transformar modos de se relacionar e conviver, e não só no cumprimento de algo dito 
importante. Buscamos, nessa perspectiva, investigar a participação das crianças 
envolvidas em situações em que coletivos e movimentos sociais constituem frentes de 
lutas pela defesa e garantia dos direitos humanos, refletindo projetos alternativos de 
sociedade, de resistência a determinados status quo. Mesmo que não estejam à frente 
de suas ações e decisões, entendemos que de formas diretas e indiretas essas crianças 
estão relacionadas às iniciativas e aos encaminhamentos postos em movimento nesses 
coletivos. Ao mesmo tempo em que sua presença pode ser compreendida como 
constituinte dessas relações, iniciativas e projetos.  

Palavras-chave: Participação de crianças. Pesquisa com crianças. Culturas de 
Participação. 
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13  ALGUMAS ARTICULAÇÕES CONCRETAS ENTRE PSICOLOGIA E POLÍTICA: 
NO BRASIL, NA AMÉRICA LATINA E SOB O JUGO DO IMPERIALISMO 

Filipe Boechat (UFG), Fernando Lacerda Jr. (UFG) e André Vieira dos Santos (IBMR) 

 

Resumo 
Essa mesa-redonda tem a intenção de explorar algumas relações histórico-concretas 
entre a produção teórica em psicologia e as estratégias e táticas políticas postas em 
marcha pelo conjunto das lutas sociais no continente americano. Busca, com diferentes 
escalas geopolíticas (Brasil, América Latina e América do Norte), oferecer elementos 
para uma ampliação intensiva e extensiva da compreensão sobre a psicologia produzida 
no continente nos marcos desde uma perspectiva classista e comprometida com a 
superação revolucionária da sociabilidade burguesa. Como consequência, pretende 
fornecer uma crítica àquelas reflexões sobre a relação entre psicologia e política que 
partem de e que permanecem em um ponto de vista abstrato, contentando-se com uma 
retórica sociologista e historicista que pouco contribui para o desvelamento dos nexos 
sociais, políticos e econômicos subjacentes à produção teórica em psicologia. Isso 
porque, na opinião de seus proponentes, a produção teórica em psicologia no Brasil 
ainda tem carecido da impostação ontológica e da fundamentação histórica substantiva 
capazes de situar o conhecimento psicológico como parte de totalidades histórico-
concretas dinâmicas e contraditórias, com todas as mediações que isso 
necessariamente implica (carência esta motivada, em grande medida, pelo isolamento 
acadêmico e pelo afastamento dos psicólogos e psicólogas dos movimentos e das 
organizações sociais comprometidas e diretamente implicadas com as lutas sociais). 
Essa opinião, segundo a percepção dos proponentes, parece encontrar esteio na 
relativa ausência de reflexões sobre a formação social brasileira e sobre a conjuntura 
geopolítica latino-americana e mundial na maior parte das produções teóricas calcadas 
numa perspectiva declaradamente crítica. Com o propósito de contribuir para preencher 
essa lacuna e despertar o interesse de psicólogos e psicólogas nessa direção, a 
primeira apresentação examina o impacto do ciclo democrático-popular sobre os rumos 
da psicologia crítica brasileira, apresentando os resultados parciais de uma investigação 
sobre a metamorfose sofrida pela psicologia sócio-histórica e refletindo, ademais, sobre 
a natureza da ideologia da participação social que lhe é própria. A segunda 
apresentação, por sua vez, partindo do cenário latino-americano e da análise da 
Psicologia da Libertação, pretende demonstrar como as formulações efetivamente 
críticas em psicologia estão fundamentadas numa relação orgânica de psicólogos e 
psicólogas com as lutas insurgentes de setores expressivos da classe trabalhadora 
latino-americana contra o imperialismo e o capitalismo. A terceira apresentação, por fim, 
apresenta os resultados parciais de uma pesquisa em curso sobre a produção de 
conhecimento e de tecnologias no campo das neurociências e da psicologia 
experimental em suas articulações com o imperialismo norte-americano sob a rubrica 
da ideologia da segurança. 
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13.1 A PSICOLOGIA CRÍTICA BRASILEIRA E O CICLO DEMOCRÁTICO-
POPULAR 

Filipe Boechat (UFG) 

Resumo 
Não é original afirmar que a psicologia crítica brasileira é um reflexo das lutas sociais 
dirigidas contra o regime autocrático burgo-militar a partir da década de 1970. Ela 
nasceu, evidentemente, sob o signo da “redemocratização”, razão de ser de seu 
compromisso social. A redemocratização ou a “abertura política”, por sua vez, nasceu 
do esgotamento do padrão de acumulação proporcionado pela política de 
endividamento público implementada pelo Estado brasileiro, pelas medidas 
contratendenciais motivadas pela crise mundial do petróleo e, consequentemente, do 
acirramento da luta de classes e da necessidade de manter a dominação burguesa por 
outros meios. Todo esse processo consistiu, afinal, no encerramento lento, gradual e 
seguro (para as classes dominantes) do regime autocrático pela consolidação das bases 
da democracia burguesa, isto é, na passagem da ditadura aberta à ditadura velada do 
grande capital oligopolista. Desde o começo desse processo, vimos o surgimento de 
uma força política que conseguiu angariar, pouco a pouco, em nome de um projeto 
societário alternativo, o coração e as mentes da classe trabalhadora brasileira, do 
operariado àqueles setores médios compostos por artistas, intelectuais, servidores 
públicos e profissionais liberais. Nesse exato sentido, o Partido dos Trabalhadores (PT), 
surgido no bojo do chamado “novo sindicalismo”, foi a expressão política por excelência 
desse período turbulento de nossa história recente, tendo a Central Única dos 
Trabalhadores como braço operário e sindical. Como é mais que notório, o PT sofreu 
uma metamorfose que o fez abandonar seu cariz socialista e qualquer perspectiva de 
projeto societário alternativo. Como sabemos também, algumas estrelas têm massa 
suficiente para fazer gravitar em torno de si planetas inteiros. Metáfora à parte, no 
mesmo período em tela, assistimos também em São Paulo ao aparecimento de uma 
proposta crítica em psicologia inspirada no materialismo histórico-dialético e igualmente 
comprometida com a transformação social. A psicologia sócio-histórica, capitaneada por 
Silvia Lane, propunha superar o mimetismo subserviente a que a psicologia brasileira 
teria se prestado desde seus primeiros passos. Contra o conservadorismo e em nome 
de uma perspectiva socialmente transformadora, ela propunha conhecer o homem em 
movimento tomando como método os princípios e as categoriais formuladas pela 
tradição marxista. A partir da década de 1990, porém, a psicologia sócio-histórica 
descreveu um movimento de capitulação, abandonando mais ou menos explicitamente 
a referencialidade marxista ao ceder às ideologias do fim do trabalho, da história e da 
própria ideologia. Nesta apresentação, procuramos explorar essa analogia entre a 
metamorfose sofrida pelo PT e a metamorfose sofrida pela psicologia sócio-histórica a 
partir do exame inicial da produção teórica do Programa de Estudos Pós-graduados em 
Psicologia Social (PEPG-PSO) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
compreendida entre os anos de 1972 e 2002 (criação do PEPG-PSO e vitória eleitoral 
do Partido dos Trabalhadores, respectivamente). Buscamos, dessa forma, examinar o 
impacto do ciclo democrático-popular sobre os rumos da psicologia crítica brasileira; 
refletir sobre a natureza da ideologia da participação social e contribuir para a história 
da psicologia crítica ao articular de maneira mais concreta a produção teórica com a 
base material que lhe serve de fundamento sócio-ontológico. 

Palavras-chave: Psicologia Crítica, Psicologia Sócio-histórica. Ciclo Democrático-
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13.2  LUTAS SOCIAIS E “PSICOLOGIA CRÍTICA”: PROBLEMATIZAÇÕES A 
PARTIR DA PSICOLOGIA DA LIBERTAÇÃO 

Fernando Lacerda Jr. (UFG) 

Resumo 
Na presente apresentação defendo a tese de que a luta insurgente é o ponto de partida 
de significativos trabalhos de revisão e crítica na Psicologia latino-americana. A 
construção da “Psicologia Crítica” na América Latina esteve associada com lutas sociais 
de setores explorados e oprimidos nas sociedades latino-americanas. Em outras 
palavras, mais do que supostas transições paradigmáticas ou a mera circulação nos 
espaços acadêmicos da Psicologia latino-americana, o engajamento com certos 
projetos de transformação social foi elemento constitutivo de projetos críticos de 
Psicologia na América Latina. Para desenvolver este argumento, apresentarei uma 
análise sobre a Psicologia da Libertação. Destacarei alguns elementos constitutivos da 
obra e da trajetória de Martín-Baró com a finalidade de sublinhar características que, 
quase sempre, são perdidas na apropriação de seu pensamento por setores da 
“Psicologia Crítica” contemporânea: (a) a adoção de um projeto societário anti-
imperialista e anti-capitalista; (b) a preocupação em, conscientemente, definir as tarefas 
da Psicologia a partir de uma análise de conjuntura das formações sociais latino-
americanas; (c) o engajamento com os rumos das lutas da classe trabalhadora. A 
inexistência desses três elementos no interior da “Psicologia Crítica” atual tem produzido 
uma série de proposições teóricas que, apesar de uma retórica aparentemente 
subversiva, são, marcadamente, expressões sintomáticas do pensamento social 
fetichista e apologético: (a) enfatizam a subjetividade como começo, meio e fim da 
emancipação; (b) operam com universais abstratos (opressão, sofrimento, etc.) que 
pouco revelam sobre os problemas concretos vivenciados em formações sociais 
particulares; e (c) são marcadamente céticos quanto às possibilidades de uma mudança 
global dos processos sociais vigentes. Assim, a análise da Psicologia da Libertação 
nesta exposição pretende demonstrar que as lutas de setores expressivos da classe 
trabalhadora latino-americana contra o imperialismo e o capitalismo contribuiu para 
catalisar transformações sem precedentes na Psicologia. Isso significa que o eclipse 
dessas lutas sociais ou o distanciamento de psicólogas e psicólogos das lutas sociais 
facilitaram o surgimento de uma “Psicologia Crítica” subjetivista que, apesar de 
roupagens críticas, pouco desafia a ordem social capitalista. Assim, se a atividade 
insurgente catalisou a elaboração de juízos críticos e radicais sobre a desigualdade 
social capitalista no campo da Psicologia, a possibilidade de superar os problemas da 
Psicologia Crítica contemporânea está na retomada de uma relação mais orgânica com 
as lutas sociais insurgentes. 
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13.3  CONEXÕES ENTRE O IMPERIALISMO NORTE-AMERICANO, A 
IDEOLOGIA DA SEGURANÇA E AS NEUROCIÊNCIAS 

André Vieira dos Santos (IBMR) 

 

Resumo 
Investigando os EUA desde a época expansionista do século XIX até os dias atuais, 
Perry Anderson mostra como as formulações dos presidentes da república, de dirigentes 
das diversas agências do governo e de seus estrategistas para as políticas externas 
podem ser analisadas em dois momentos importantes. Do fim do século XIX até pouco 
antes do início da segunda guerra, a ideologia nacionalista norte-americana era 
composta de uma união de elementos contrários: o excepcionalismo, que priorizava os 
assuntos internos do país deixando de lado as relações exteriores, e o universalismo, 
que invertia a ordem dessas prioridades. Esta união alçou um novo patamar com a 
entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial. A fusão dos elementos excepcionalistas 
e universalistas originou, segundo Anderson, a ideologia da segurança. A promessa de 
prosperidade de um mundo livre (tomando como modelo a economia e a política 
estadunidenses) passa a nortear a política externa e a intervenção militar: primeiro na 
luta contra o nazismo; em seguida, contra a ameaça do comunismo em tempos de 
guerra fria; e, por fim, após a crise do “socialismo real”, contra a ameaça generalizada 
do terrorismo. Acontece que a ideologia da segurança também está na produção de 
conhecimento e de tecnologias, como é o caso no campo das neurociências e da 
psicologia experimental. É o que podemos observar quando o atual presidente norte-
americano lança a iniciativa Brain Research through Advancing Innovative 
Neurotechnologies (BRAIN). Proposta em abril de 2013 tal iniciativa reúne diversas 
expertises com o intuito de mapear todas as conexões cerebrais até 2025. Sua 
execução começa com dois passos fundamentais: (1) a definição das prioridades de 
pesquisa no interior de um plano estratégico político-econômico, diante de uma 
conjuntura de crise econômica mundial e de defesa dos EUA e do mundo das ameaças 
terroristas; (2) realizar propostas mais eficazes para a cura de doenças e de transtornos 
mentais. Examinando mais de perto a iniciativa BRAIN notamos que sua existência 
depende de um complexo formado por universidades, empresas, indústrias 
(armamentistas, farmacêuticas e de fotônica, fundamentalmente), fundações e agências 
governamentais com destaque para as agências de defesa e inteligência: a Agência de 
projetos avançados de pesquisa em defesa (DARPA, na sigla em inglês) e a Projetos 
avançados de pesquisa em atividades de inteligência (IARPA, na sigla em inglês). Até 
o presente momento, vemos que este complexo determina a divisão social do trabalho 
científico e, por conseguinte, a atuação dos cientistas e seus projetos de pesquisas de 
ponta nas áreas das neurociências e da psicologia experimental. Deste quadro podemos 
destacar algumas pesquisas da iniciativa BRAIN: (1) experimentos para a formação de 
super soldados; (2) formação de um corpus ideológico e tecnológico conhecido como 
“Psicologia da Paz” empregados para intervenção política em diversos países. Em 
suma, apresentaremos resultados parciais de nossa pesquisa, contribuindo para 
esclarecer como a produção de conhecimento e de tecnologias no campo das 
neurociências e da psicologia experimental (e suas expressões ideológicas) forma um 
laço inextricável com as feições atuais do imperialismo norte-americano. 
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14.   PSICOLOGIA, DIREITOS HUMANOS E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
RUA: DIÁLOGOS ENTRE ACADEMIA, POLITÍCAS PÚBLICAS E MOVIMENTOS 
SOCIAIS 

Anna Carolina Vidal Matos (UFRN), Fernanda Cavalcanti de Medeiros (UFRN) e José 
Vanilson Torres da Silva (MNPR/RN) 

Resumo 
A população em situação de rua vem ganhando espaços importantes nos âmbitos 
político e midiático, mas nem sempre de uma forma crítica e que dê conta da 
complexidade de tal fenômeno. É importante compreender a população em situação de 
rua a partir da característica fundamental de negação do acesso aos direitos básicos, 
como por exemplo, saúde, assistência social, moradia e trabalho. Essa condição se dá 
dentro dos marcos da desigualdade estrutural da ordem capitalista, o que faz da 
população em situação de rua um fenômeno intrínseco à reprodução de tal ordem. A 
partir disso, refletir sobre a garantia do acesso aos direitos para essa população implica 
questionar a atuação do Estado como promotor de políticas sociais, mas também como 
participante na gestão do próprio capital, implicando um limite para tais políticas. Nessa 
direção, as demandas do contexto da população em situação de rua trazem a 
necessidade da articulação entre diferentes setores do Estado e sociedade civil. Nisto, 
o tema dos direitos humanos surge como meio de luta para garantir acesso a tais direitos 
para a população em situação de rua, destacando-se o papel dos movimentos sociais 
na luta pela construção dessas políticas e nos espaços de participação social. A partir 
da constituição do Movimento Nacional Para a População em Situação de Rua (MNPR) 
e de suas reivindicações, um conjunto de políticas públicas e espaços de diálogo e 
participação foram construídos. Nisso, existem vários espaços estratégicos nos quais a 
psicologia pode se inserir para atuar junto à população em situação de rua, cabendo a 
reflexão sobre qual papel tem cumprido sua atuação e quais as possibilidades para este 
profissional na construção de uma prática voltada para a transformação social. A partir 
do olhar da Psicologia Social Comunitária, o objetivo desta mesa-redonda é discutir a 
promoção de políticas públicas voltadas para a população em situação de rua, a partir 
de reflexões teóricas e relatos de experiência. Os trabalhos da mesa buscam refletir 
sobre esse contexto da busca por garantia de direitos para a população em situação de 
rua, com questionamentos sobre o papel e possibilidades para a psicologia no contexto 
das políticas sociais, passando pela discussão acerca do direito à saúde para esta 
população, até a atuação e participação da população em situação de rua organizada 
como movimento social e ocupando espaços como sociedade civil na construção e 
acompanhamento de políticas públicas. Essas reflexões vêm no sentido de apontar 
caminhos na atuação da psicologia nesse campo e de fortalecimento dos vínculos com 
os movimentos sociais em espaços políticos para que possa haver efetividade na 
construção e execução de políticas sociais para a população em situação de rua.  
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14.1 PSICOLOGIA E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: A EXPERIÊNCIA 
DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS DA UFRN 

Fernanda Cavalcanti de Medeiros (UFRN) 

 

Resumo 
A Psicologia brasileira encontra como principal campo de atuação na 
contemporaneidade as políticas sociais, voltadas em geral para as classes populares. 
Entretanto, conhecimentos e práticas psicológicas apresentam histórico de atuação 
voltada para as elites, destinando aos mais pobres práticas que muitas vezes 
desconsideravam suas condições concretas de vida e individualizavam questões 
sociais. A partir da década de 1970 psicólogos latino-americanos resistiram a 
perspectivas positivistas e descontextualizadas e construíram, a partir de 
conhecimentos e práticas embasadas na educação popular, no materialismo histórico 
dialético e no reconhecimento e luta pelos direitos das populações oprimidas, a 
Psicologia Social Comunitária enquanto campo teórico e de práxis. Nesse sentido, o 
presente trabalho pretende compartilhar e gerar reflexões acerca da atuação da 
Psicologia no Centro de Referência em Direitos Humanos da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (CRDH/UFRN) junto à população em situação de rua da cidade de 
Natal/RN, a luz da Psicologia Social Comunitária. O CRDH/UFRN é um projeto de 
extensão criado em 2011 a partir de parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República (SDH) e a UFRN, elaborado como um projeto piloto de 
equipamento público para executar a política de direitos humanos nas cidades 
brasileiras, prestando atendimento psicossocial e jurídico a pessoas e grupos vítimas 
de violações de direitos, bem como promovendo ações de educação em direitos 
humanos. Desde o início das atividades do CRDH/UFRN, as graves violações de 
direitos sofridas por pessoas em situação de rua, e a dificuldade de acesso deste 
segmento populacional a direitos sociais básicos impactaram a equipe de profissionais 
e estudantes do CRDH/UFRN, levando a criação de projetos direcionados a proteção e 
promoção de direitos deste público.  Assim, serão expostas e discutidas neste trabalho 
as principais ações, articulações e desafios no atendimento à população em situação 
de rua, realizado por profissionais e estudantes de Psicologia em interdisciplinaridade 
com assistentes sociais, advogados e graduandos destas áreas de conhecimento. Entre 
as principais ações voltadas à população em situação de rua desenvolvidas pelo 
CRDH/UFRN estão a assessoria e apoio para a criação e fortalecimento do Movimento 
Nacional da População de Rua (MNPR) no Rio Grande do Norte, a realização do projeto 
“Escola de Formação Política para a população em Situação de Rua”, a criação do 
Fórum potiguar de população em situação de rua, a organização de eventos e debates 
na academia e com profissionais que atuam com o segmento em políticas públicas, 
entre outras ações. No que tange aos desafios, destaca-se a dificuldade de 
compreensão, tanto por profissionais que atuam nas políticas públicas quanto pela 
própria população em situação de rua, do papel de controle social exercido pelo 
MNPR/RN e de articulação da rede proposto pelo CRDH/UFRN. Após quatro anos de 
atuação, diante da conjuntura de avanço do conservadorismo e ataque às políticas 
sociais, o CRDH/UFRN teve seu recurso cortado e atualmente sem equipe técnica, 
busca se reinventar e continuar apoiando e atuando junto à população em situação de 
rua através de ações de extensão e pesquisa junto ao referido segmento. 
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14.2 OS PRINCÍPIOS DO SUS E A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DA REDE DE 
SAÚDE PARA COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

Anna Carolina Vidal Matos (UFRN) 

 

Resumo 
O surgimento do SUS veio com a Constituição 1988 a fim de garantir a saúde como 
“direito de todos e dever do Estado”. Assim, a saúde é vista em uma dimensão da 
cidadania, como um direito de todas as pessoas, independente de mérito, falta de 
condições econômicas, poder aquisitivo ou filantropia. Para tanto, foram estabelecidos 
princípios e diretrizes norteadores, dentre eles estão: universalidade, equidade, 
integralidade, descentralização, regionalização e hierarquização, participação da 
comunidade. Nesse sentido, os objetivos do SUS consistem em prestar a assistência à 
população por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, além de 
buscar que essas ações aconteçam de forma integrada. Para compreender essa 
promoção do direito à saúde no contexto da população em situação de rua, deve-se 
entender que esta é marcada pela negação dos direitos básicos, como saúde, 
assistência, habitação, emprego e renda, entre outros, por isto pode-se definir este 
segmento populacional como expressão radical da questão social. A partir disto, o 
objetivo do presente trabalho é discutir como as demandas trazidas pela população em 
situação de rua para o campo da saúde operam como tensionamento constante para as 
práticas destes profissionais e fazem com que os princípios dos SUS devam ser levados 
a sua radicalidade. Verifica-se, por exemplo, a partir do Manual Sobre o Cuidado à 
Saúde Junto à População em Situação de Rua, que as demandas que chegam são 
bastante diversificadas, mas ligadas ao perfil de desassistência e negação de direitos 
que caracteriza essa população. Elas implicam a necessidade de cuidados imediatos e, 
ao mesmo tempo, um trabalho que permita a promoção e prevenção na saúde. Os 
fenômenos de saúde relativos à população em situação de rua se apresentam como 
sintomas imediatos (saúde bucal, dermatites, álcool, tuberculose etc.), mas ir além de 
suas expressões imediatas e buscar seus determinantes sociais é entender esses 
fenômenos como expressão desigualdade social no âmbito da saúde. Assim, a 
população em situação de rua traz para as políticas públicas o desafio de se pensar 
novas formas de atuação que fogem do escopo das práticas engessadas da saúde, 
principalmente aquelas que mantém o foco na doença. Pela complexidade desses 
determinantes na saúde, a atuação frente a essas demandas não pode ser apenas uma 
aproximação do que é proposto pelo SUS. Garantir saúde à população em situação de 
rua implica levar o acesso universal, a inclusão dos usuários como protagonistas do 
processo, a articulação entre os equipamentos da rede pública, a equidade, a uma 
literalidade. Portanto, buscar a garantia de acesso à saúde para a população em 
situação de rua apresenta desafios que colocam as práticas profissionais em 
necessidade de análise constante sobre a realidade na qual eles estão inseridos, mas 
também maior articulação entre os equipamentos de saúde, e uma compreensão 
profunda dos princípios e diretrizes do SUS, a fim de levar a práticas mais condizentes 
com esses. 
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14.3 LUTAR NÃO É ESPERAR: EXPERIÊNCIAS DO MOVIMENTO NACIONAL 
DE POPULAÇÃO DE RUA (MNPR) NO CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

José Vanilson Torres da Silva (MNPR/RN) 

 

Resumo 
A partir da Constituição Federal de 1988 busca-se a construção de estratégias para 
garantir a participação da sociedade civil nos debates e decisões relativas à gestão das 
políticas públicas. Alguns dos espaços construídos para debater e consolidar as 
diversas políticas são as conferências e os conselhos, sejam eles na esfera municipal, 
estadual ou nacional. Os conselhos são formados de forma paritária por representantes 
do Estado e da sociedade civil e se constituem como instrumentos fundamentais ao 
processo de democratização representativa e participativa. No âmbito da sociedade 
civil, destaca-se o papel dos movimentos sociais, que muitas vezes ocupam os 
conselhos com objetivo de construir e garantir políticas voltadas ao segmento ao qual 
representam, bem como contribuir com a qualificação das políticas públicas de forma 
geral. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo relatar e refletir acerca das 
experiências do Movimento Nacional da População de Rua no Rio Grande do Norte 
(MNPR/RN) no âmbito do controle social. O Movimento Nacional da População em 
Situação de Rua (MNPR), criado em 2004, atua no enfrentamento às violências e 
violações de direitos da população em situação de rua, bem como milita pela criação e 
potencialização das políticas de atendimento ao segmento que representa. A partir de 
sua criação, o MNPR começou a disputar e conquistar espaços nos quais poderia 
alcançar visibilidade para as pessoas em situação de rua, de forma a garantir o acesso 
aos direitos, historicamente invisibilizados pelo Estado brasileiro. No Rio Grande do 
Norte o MNPR teve seu núcleo estadual, o MNPR/RN, criado no ano de 2012, e desde 
então este coletivo começou a se fazer presente em espaços políticos importantes para 
a discussão e luta pela garantia de direitos desta população, inclusive nas conferências 
e conselhos. O primeiro espaço político conquistado pelo MNPR/RN foi o Conselho 
Municipal de Saúde, no ano 2014, sendo que atualmente possui também representação 
no Conselho Estadual de Saúde do RN e no Conselho Nacional de Saúde. 
Posteriormente, no ano de 2015, o MNPR/RN foi eleito para representar usuários no 
Conselho Estadual de Assistência Social do RN. As primeiras políticas as quais o 
MNPR/RN buscou compreender e atuar foram a saúde e assistência social, e tal 
percurso diz da realidade das pessoas que vivem em situação de rua, que apesar de 
em geral ter como violação mais explícita a falta de moradia, tem como únicas 
abordagens por parte de serviços públicos a oferta de cuidados de saúde e o 
atendimento em equipamentos socioassistenciais como unidades de acolhimento 
institucional. Nesse sentido, cabe destacar que o MNPR/RN tem buscado se inserir em 
outras pautas tais como direito à cidade, direitos humanos e segurança pública e 
fomentar a participação e controle social do segmento em outros âmbitos, como 
audiências públicas, fórum potiguar de população em situação de rua, etc. Entre os 
principais desafios enfrentados pelo MNPR/RN estão a dificuldade de compreensão 
pela base do movimento do processo de controle social, bem como o diálogo e a 
construção de pautas comuns junto a outros movimentos sociais. 
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15. REFLEXÕES SOBRE A INTERSECCIONALIDADE NA GRADUAÇÃO EM 
PSICOLOGIA: IMPLICAÇÕES ÉTICO-POLÍTICAS DA PRÁTICA DOCENTE 

Lorena Brito da Silva (FLF) 

Resumo 
No ano que o Simpósio Brasileiro de Psicologia Política convida pensarmos sobre 
Psicologia, Política e Território, em meio as capturas e resistências cotidianas, 
entendemos como primordial repensar os deslocamentos e reinvenções que a prática 
docente em Psicologia urgentemente exige. Temos enfrentado o desafio de fomentar 
uma formação não-neutra e não-universalista, que conceba as pessoas e seus 
processos de subjetivação de modo encarnado em histórias, contextos e relações. 
Concordamos com a crítica de Martin-Baró sobre a urgência da libertação da Psicologia 
da dependência servil, colonial e imperialista das produções do Norte Ocidental, e o 
modo como importamos acriticamente teorias e lentes de análise. Nesse sentido, a 
Interseccionalidade se apresenta como caminho analítico-metodológico para fugirmos 
das essencializações dos sujeitos e como possibilidade de problematizar e expandir o 
olhar sobre a produção de desigualdades na vida social, construindo modos de 
enfrentamento e intervenção não fragmentados. Essa mesa objetiva analisar os 
desafios éticos-políticos da docência em Psicologia e como nossa atuação como 
psicólogos e pesquisadores tem possibilitado ressonâncias no espaço da sala de aula, 
problematizando a intersecção dos marcadores sociais como possibilidade de pensar o 
saber/fazer profissional. Para isso, trazemos como mediadores três experiências em 
Docência em instituições cearenses. O primeiro trabalho, versa sobre questões de 
classe e raça no contexto universitário público federal, relatando experiências de 
enfrentamento e desconstrução da colonialidade por meio das mobilizações e das 
proposições do pensamento de fronteira e da desobediência epistêmica. O segundo, 
objetivou refletir sobre as questões de gênero e sexualidade na realidade de instituições 
particulares, a partir da análise dos discursos proferidos por estudantes da disciplina de 
Psicologia Social em tempos de “ideologia de gênero e escola livre”. Já o terceiro, 
aponta as marcas do exercício multirreferencial da interseção a partir da experiência de 
extensão universitária em torno do tema espiritualidade e saúde, pelo encontro dos 
profissionais da saúde com as rezadeiras, em uma instituição pública do interior do 
estado. Compreende-se que o lugar de vivências pautadas em aspectos raciais, de 
classe, de gênero, sexualidade, geração e território não estavam presentes de modo 
geral no arcabouço teórico-metodológico da ciência psicológica brasileira, fato que 
afastada o conteúdo programático clássico da realidade e diversidade dos sujeitos. Isso 
expressa a necessidade de novas compreensões dos limites e potências da própria 
Psicologia, exigindo uma docência implicada e comprometida com a diferença e a 
diversidade, e a adoção de metodologias ativas e participativas, possibilitando uma 
formação para além de aspectos racionais/ verbais/ teóricos. Assim, ao compreender a 
sala de aula como um campo aberto e em disputa, temos exercitado a desnaturalização 
das subjetividades e relações sociais, historicizando a realidade, com um olhar atento 
para as relações de poder, focalizando os seus efeitos de silenciamento, 
estigmatização, deslegitimação, inferiorização e prescrição de formas de viver e pensar. 
Acreditamos que o campo tem tido influência direta na ressignificação da nossa prática 
docente, visto que não é possível refletir sobre nossas ações/posturas como docentes 
sem levar em consideração o atravessamento que nossas pesquisas nos proporcionam, 
assumindo assim o papel engajado que eticamente nossa profissão exige. 
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15.1  RELAÇÕES ENTRE CLASSE SOCIAL E RAÇA NA UNIVERSIDADE: 
ANÁLISE DECOLONIAL NO FAZER DOCENTE 

Prof. Dr. James Ferreira Moura Junior (Unilab) 

 

Resumo 
A universidade pública brasileira passou por um intenso processo de transformação do 
seu quadro discente nos últimos anos. O número de estudantes negras e negros 
aumentou expressivamente. Igualmente, ocorreu o crescimento de estudantes em 
situação de pobreza advindas/os de escolas públicas no espaço universitário. 
Compreende-se que lugar de vivências pautadas em aspectos raciais e de classe não 
estava presente de modo geral no fazer docente da ciência psicológica no Brasil. 
Ocorriam certamente ações de extensão que funcionavam como espaços de 
interlocução com essas questões macrossociais mais amplas. No entanto, questões de 
raça e de classe social somente se tornaram diárias nos espaços de sala de sala aula 
com a lei de cotas. Utilizando preceitos dos estudos decolonias, busca-se refletir sobre 
o fazer docente e suas relações com questões de classe e de raça no contexto 
universitário público.  Primeiramente, o colonialismo forja em seu bojo a colonialidade. 
Esta consolida um padrão de poder que não se restringe às relações formais de 
dominação de um povo sobre outro como ocorrera no início do colonialismo. Há padrão 
de poder que interfere nas relações intersubjetivas e nas formas de valorização do 
conhecimento e da divisão do trabalho, baseado em uma hierarquia racial inventada 
para justificar a hegemonia branca eurocêntrica. Serão relatadas algumas experiências 
vivenciadas pelo autor deste trabalho na Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-brasileira. Assim, em uma análise preliminar, são desenvolvidas práticas 
discursivas entre os docentes da universidade que posicionam a/o estudante oriundo de 
classes mais pobres como menos qualificados. Há também discursos de estudantes 
brasileiros que reconhecem questões étnico-raciais como uma postura de vitimização 
da população negra, além de não reconhecerem o Ceará como um território negro. 
Observa-se que as questões de raça e de classe não tem um entrelaçamento tão bem 
delineado no espaço universitário da UNILAB. Os discursos sobre interseccionalidades 
de raça e de classe são quase inexistentes. No entanto, há uma relação de não 
reconhecimento entre as populações marcadas por essas questões, como se as 
opressões não dialogassem. Ocorre a negação do estatuto de humanidade do 
subalternizado que mantém a acomodação social desejada pelos colonizadores.  
Entende-se que a universidade pública brasileira era institucionalizada no silenciamento 
territorial, étnico, político e epistemológico, indicando quem não pode ser e produzir 
cultura e conhecimento válidos, estabelecendo-se a ego-política do conhecimento 
(quem produz) e a geopolítica do conhecimento (onde produz). Utilizando uma 
perspectiva decolonial, é necessário utilizar práticas de enfrentamento e de 
desconstrução da colonialidade por meio das mobilizações e das proposições do 
pensamento de fronteira e da desobediência epistêmica em sala de aula. É a 
contraposição à geopolítica hegemônica monocultural e monorracial, pois busca 
visibilizar e viabilizar as lutas dos que foram silenciados através da colonialidade em 
seus diversos eixos.  
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15.2 “ISSO É DEFESA DE IDEOLOGIA DE GÊNERO!”: SEXUALIDADE E 
GÊNERO NO ENSINO SUPERIOR DE PSICOLOGIA. 

Prof. Ms. Vinício Brígido Santiago Abreu (UNINASSAU/CRP) e Lorena Brito da Silva 
(FLF) 

Resumo 
No Brasil, a Psicologia, enquanto ciência e profissão, é atravessada e compactua com 
grandes marcos de Direitos Humanos, em especial a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e a Constituição Federal, fundamentais para a construção do Código de Ética 
Profissional dx Psicólogx. Psicologxs assumem como missão a proteção da integridade 
psíquica e emocional, além do zelo pelo respeito à subjetividade e singularidade das 
pessoas, sendo completamente comprometidos com a defesa, promoção e garantia dos 
Direitos Humanos. Compreendendo que o debate sobre o tema deve surgir na formação 
desses profissionais, a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia constantemente 
busca estratégias, em conjunto com o Conselho Federal de Psicologia e Ministério da 
Educação, para incluir tais debates. Entretanto, como docentes de Psicologia de 
Instituições de Ensino Superior particulares das cidades de Sobral e Fortaleza, temos 
nos deparado com discursos de desrespeito e questionamento ao posicionamento ético 
e político da Psicologia provenientes de alunos em formação, principalmente quando 
surgem as temáticas gênero e sexualidades. Discursos de viés conservador, como o 
enfrentamento da “ideologia de gênero”, a defesa da “família tradicional” e a 
“patologização” dos gêneros ou sexualidades que fogem da lógica heteronormativa e 
patriarcal, surgem em debates acadêmicos como verdades, questionando nosso código 
de ética, os estudos atuais sobre o tema e as grandes referências acadêmicas e sociais 
da área. Objetiva-se nesse trabalho refletir sobre as possibilidades e limites na atuação 
docente frente ao movimento de conservadorismo que aflige nossa sociedade e salas 
de aula, investigando as origens dos discursos reproduzidos pelos alunos em sala de 
aula, as dificuldades de posicionamento de professorxs-psicólogxs frente ao tema e aos 
debates, os limites teóricos da Psicologia enquanto ciência para se aproximar das 
produções sobre gênero e as possibilidades metodológicas para lidar com essa 
problemática. A coleta de dados para esse estudo partiu da realização de aulas 
temáticas sobre gênero e sexualidade e da análise dos discursos proferidos por alunos 
da disciplina de Psicologia Social de IES particular de Sobral e Fortaleza. Os discursos 
conservadores têm origem, principalmente, de movimento religiosos neopentecostais, 
da reprodução de informações de redes sociais e da pouca reflexão teórica e social. Os 
professores-psicólogxs, frente a essas demandas, assumem posturas diferentes: 
rejeição a falar sobre o tema, posicionamento conservadores, posicionamentos 
progressistas sem comprometer-se e propriedade teórica sobre gênero e sexualidades. 
A aparição das duas primeiras formas de posicionamento deve-se, possivelmente, a 
pouca ou nenhuma discussão sobre esses temas nas formações dos professores. 
Infelizmente, de acordo com as falas dos alunos, raros professores falam sobre esse 
assunto. Sobre os limites teóricos, o principal achado foi o problema epistemológico em 
se apropriar dos estudos pós-estruturalistas sobre gênero quando a Psicologia baseia-
se, primordialmente, numa matriz identitária. E por fim, pensar em possibilidades é um 
caminho ainda em construção, porém deve-se focar no questionamento sobre a 
educação informacional e bancária, levando-se em consideração que elas trazem como 
repercussão o esvaziamos de referências e de criticidade na reprodução de discursos 
conservadores. Cabe assumir de fato o papel militante que eticamente nossa profissão 
nos exige. 

Palavras-chave: Ensino em Psicologia. Gênero. Sexualidade. Docência. 
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15.3 INTERSECÇÃO COMO LEITURA DO MUNDO E DA PALAVRA: RASTROS 
MULTIRREFERENCIAIS E DESCOLONIAIS NA EXPERIÊNCIA DE SIGNIFICAÇÃO 

DA ESPIRITUALIDADE. 

Prof. Ms. Jon Anderson Machado Cavalcante (UFC) 

Resumo 
Este trabalho trata-se de uma reflexão que aponta rastros do exercício multirreferencial 
e descolonial da intersecção, a partir da experiência de uma atividade sobre o tema 
espiritualidade e saúde, que buscou integrar ensino, pesquisa e extensão, no curso de 
Psicologia da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, entre 2014 e 2015. Traz-
se como justificativa a pertinência em pensar aspectos do que e como se caracteriza o 
exercício da interseccionalidade pela ‘leitura do mundo e da palavra’ ocorrentes no 
movimento visualizado por Paulo Freire, de ‘ad-miração’ da realidade, neste caso, uma 
atividade em torno do tema Espiritualidade e Saúde com discentes da graduação em 
Psicologia junto a um Posto de Saúde e rezadeiras de um bairro de Sobral. Este resumo 
possui, portanto, como objetivo geral, apontar aspectos do exercício da 
interseccionalidade, considerando sua multirrefencialidade, a partir de uma ad-miração 
de uma realidade experienciada na graduação. Como objetivos específicos, visa, 
ensaiar duas elaborações: a identificação e problematização dos rastros da 
interseccionalidade na atividade realizada; a apreensão das características da 
interseccões latentes nessa prática. Sua metodologia envolve, congruente com a ad-
miração, elementos da sistematização da experiência, formulada por Holliday, em 
específico, os cinco tempos desse processo interpretativo. Com base na 
multirrefencialidade, proposta por Ardoino, entende-se que a interpretação crítica das 
práticas educacionais, considera a heterogeneidade, complexidade e intersubjetividade 
das práticas sociais, assim como de sua constituição simbólica e ideológica. Em 
consonância com a perspectiva descolonial da Ecologia dos Saberes, de Santos, indica-
se a um olhar aberto às relações entre os saberes e suas distintas epistemologias, de 
modo a avançar para a compreensão da intersecção dos marcadores dos sujeitos. Essa 
‘leitura do mundo e da palavra’, multirreferencial e descolonial volta-se para as marcas 
das ações humanas, a atividade em torno da espiritualidade e saúde, deixadas pelo e 
com o mundo, ou seja, no sentido de Paul Ricoeur, os seus ‘rastros’, documentais 
(projeto de pesquisa, folheto sobre espiritualidade e saúde) e psíquicos (as afecções 
nos encontros entre estudantes, profissionais de saúde e rezadeiras). Assume-se, 
dessa maneira, uma influência do paradigma indiciário, de Ginzburg, pois a leitura pela 
ad-miração da interseccionalidade latente nesses acontecimentos vividos, exige um 
olhar para o detalhe, as nuanças, o ínfimo, o inútil e o singular, pois as intersecções 
estão presumidas, mas não são necessariamente evidentes às nossas lentes 
monorreferenciais e colonizadoras. Assim, com a recuperação do processo vivido, 
identifica-se três momentos aglutinadores de rastros multirreferenciais e descoloniais 
dessa experiência: os estudos coletivos dos discentes sobre a história colonial e oral; 
as visitas e entrevistas com rezadeiras; a participação em reuniões da roda de 
profissionais do Posto de Saúde. Neles, é possível apreender potências de ampliação 
e aprofundamento da interpretação crítica, enquanto ‘leitura do mundo e da palavra’, 
noções criadas por Freire, nas quais residem a pronuncia, denuncia e anuncio do mundo 
e da palavra ao, sobre e do mundo. Essa hermenêutica crítica, no sentido de Ricoeur, 
possibilitou a compreensão das intersecções entre gênero, geração, território e classe, 
seja nas narrativas das rezadeiras, dos/as profissionais de saúde e dos/as próprias 
discentes.  

Palavras-chave: Interseccionalidade. Multirreferencialidade. Descolonialidade. Leitura. 
Espiritualidade. 
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16.  POBREZA E PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA PRODUZIDAS NO TERRITÓRIO 

Bárbara Barbosa Nepomuceno (UFC) 

Resumo 
A referida mesa tem como propósito configurar-se como um espaço de interlocução 
sobre as práticas de resistência à pobreza produzidas por indivíduos e coletividades, no 
território. Compreende-se a pobreza como um fenômeno estrutural à sociedade 
capitalista neoliberal que se expressa a partir de uma pluralidade de dimensões 
socioeconômicas, culturais e simbólicas e que atinge de forma violenta milhões de 
pessoas. Ademais de uma compreensão da expressão da pobreza como privação de 
renda e de condições mínimas de vida, estabelece-se como foco a análise de sua 
dimensão simbólica e intersubjetiva, produtora de modos de vida singulares e processos 
de subjetivação. Destaca-se, portanto, os processos opressores e violentos, expressos 
muitas vezes sob o signo da estigmatização e culpabilização dos pobres por sua 
condição, mas, acima de tudo, foca-se nos processos de resistência estabelecidos por 
sujeitos e coletividades. Tais fenômenos se produzem cotidianamente de maneira fluida 
e permanente nos territórios das cidades. O primeiro trabalho apresenta reflexões 
produzidas em torno das temáticas pobreza, violência urbana, juventude e produção de 
subjetividades. Estas são fruto de uma pesquisa desenvolvida no território da Barra do 
Ceará, periferia de Fortaleza, que teve por objetivo problematizar a violência urbana 
como um dispositivo de gestão da pobreza e seus impactos nos processos de produção 
de subjetividades juvenis. O trabalho traz importantes problematizações sobre as 
capturas tecidas a partir dos signos do medo e da insegurança, assim como das 
resistências cotidianas estabelecidas pela juventude da periferia. O segundo trabalho 
apresenta problematizações teóricas sobre as categorias psicossociais de 
enfrentamento à pobreza, a partir da Psicologia Comunitária. O mesmo destaca os 
processos de enfretamento, como as formas de lidar e confrontar as adversidades 
cotidianas desenvolvidas pelos sujeitos quando submetidos a situações de estresse em 
contextos de pobreza. As categorias psicossociais apoio social, sentimento de 
comunidade e resiliência são discutidas a partir de uma dimensão relacional, a partir 
das relações intersubjetivas estabelecidas pelos sujeitos. O terceiro trabalho versa 
sobre um estudo qualitativo desenvolvido, em Fortaleza e no Rio Grande do Sul, sobre 
os processos de estigmatização da pobreza. A mesma investiga os sentimentos de 
vergonha e humilhação de pessoas em situação de pobreza, como possíveis 
desencadeadores de processos de enfrentamentos às violências produzidas a partir das 
práticas discriminatórias. O trabalho problematiza, ainda, a possibilidade das políticas 
públicas atuarem como facilitadoras de novas formas de existência e fortalecedoras de 
processos de resistência.  Acredita-se que tais trabalhos possam contribuir para uma 
leitura psicossocial da pobreza, com destaque aos processos de resistência e 
enfrentamento possíveis a partir das interações intersubjetivas produzidas no território. 

Palavras-chave: Pobreza. Resistência. Enfrentamento. Território.  
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16.1 VIOLÊNCIA URBANA, GESTÃO DA POBREZA E PRÁTICAS DE 
RESISTÊNCIA EM TERRITÓRIOS DA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 

João Paulo Pereira Barros (UFC) 

 

Resumo 
Nos levantamentos acerca da violência no Brasil divulgados no ano de 2015, Fortaleza 
figura como a capital com maior índice de homicídios de adolescentes e jovens. Por 
isso, foi proposta uma pesquisa-intervenção à luz do método da cartografia cujo intuito 
é analisar processos de subjetivação constituídos na articulação de práticas sociais em 
torno da violência urbana envolvendo segmentos juvenis, em territórios da cidade de 
Fortaleza-CE que registram os maiores índices de letalidade desses grupos 
populacionais. O primeiro ciclo da referida investigação, ligada ao Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e desenvolvida em 
interlocução com estudos de Foucault, Deleuze, Guattari e Agamben, dentre outros 
aportes pós-estruturalistas, ocorreu entre 2015 e 2016, em territórios do bairro Barra do 
Ceará, localizado na periferia da capital cearense. A operacionalização dessa proposta 
cartográfica se deu por meio da combinação de três ferramentas metodológicas: 
mapeamento e observações de práticas ligadas à Diretoria de Direitos Humanos do 
Cuca Barra, um dos principais equipamentos sociais da política de juventude 
desenvolvida pela prefeitura de Fortaleza; entrevistas semi-estruturadas com 
profissionais deste equipamento sobre a problemática da violência urbana envolvendo 
jovens e grupos de discussão a esse respeito com profissionais e jovens que 
participavam das atividades da Rede Cuca naquele bairro. Desta feita, utilizando 
resultados produzidos no primeiro ciclo da referida investigação, a proposta do presente 
trabalho é problematizar a violência urbana como um dos principais dispositivos de 
gestão da pobreza na contemporaneidade e dar visibilidade a práticas de resistência 
engendradas no cotidiano de territórios da cidade de Fortaleza. Para tanto, serão postas 
em análise práticas institucionais alusivas à questão da violência urbana destinadas a 
jovens de territórios da periferia urbana, práticas discursivas produzidas por 
profissionais e jovens em torno da relação entre violência urbana e juventude e as 
implicações da violência urbana nos modos de subjetivação juvenis em nas margens 
urbanas da capital do Ceará. Conclui-se o trabalho sustentando deslocamentos 
relacionados a uma perspectiva ética-estética-política de fazer pesquisa com jovens, de 
modo a problematizar capturas no cotidiano de territórios significados como 
espacialidades do medo e da insegurança e a potencializar insurgências à ordem social 
vigente. 

Palavras-chave: Violência Urbana. Juventude. Subjetivação. Cartografia. Psicologia. 
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16.2 CATEGORIAS PSICOSSOCIAIS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA: 
CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DA PSICOLOGIA COMUNITÁRIA 

Elívia Camurça Cidade (UFC), Bárbara Barbosa Nepomuceno (UFC) e Verônica 
Morais Ximenes (UFC) 

Resumo 
Este estudo tem por objetivo problematizar categorias psicossociais de enfrentamento 
à pobreza sob o viés da Psicologia Comunitária. Pobreza é um fenômeno 
multidimensional, que na atualidade se expressa sob os ditames do modelo de 
sociedade capitalista neoliberal. É produtora de impactos na saúde e bem estar pessoal 
dos sujeitos que a vivenciam, tendo seus efeitos a níveis materiais, simbólicos e 
psicológicos. A Psicologia Comunitária historicamente tem desenvolvido conhecimentos 
e práticas que visam à análise e intervenção em contextos marcados pela opressão e 
desigualdade social, dando destaque à relação dialética indivíduo-coletividade e aos 
processos psicossociais de enfrentamento presentes nas comunidades. O termo 
enfrentamento pode ser entendido como uma forma de lidar com ou estratégias de 
confronto (Brito & Carvalho, 2003) desenvolvidas pelos sujeitos quando submetidos a 
situações de estresse e ameaça típicas dos contextos marcados pela pobreza. Nesse 
sentido, à medida que os sujeitos vão elaborando esforços para responder (cognitiva, 
comportamental e afetivamente) ao cotidiano, novas formas de resistência são 
observadas. Antoniazzi (1999) afirma que o enfrentamento está associado à saúde e à 
adaptabilidade social, havendo uma relação entre o tipo de estratégia utilizada e o bem 
estar experienciado.  Estudos evidenciam a importância de que, junto a uma avaliação 
dos processos de opressão, submissão, adoecimento e alienação produzidos, 
investiguem-se e intervenha-se junto ao potencial criativo de ação e reação dos sujeitos 
(Cidade, Moura Júnior e Ximenes, 2012; Silva et al, 2016). A análise das estratégias de 
enfrentamento passa pela consideração de que este fenômeno se expressa de maneira 
múltipla e relacional (Silva et al, 2016). Neste sentido, destacam-se as categorias 
psicossociais apoio social (instrumental, informacional e afetivo), sentimento de 
comunidade e resiliência como propulsoras ao enfretamento às adversidades cotidianas 
por que vivem os sujeitos em contextos de pobreza. Apoio social e sentimento de 
comunidade revelam o potencial das relações sociais e comunitárias na produção de 
saúde e bem-estar, além da participação e mobilização social. Família, Igreja, amigos e 
vizinhos apresentam-se como principais fontes de apoio social. Doolittle, Courtney e 
Jasien (2015) constataram que, embora submetidos a fatores estressores em 
decorrência das variáveis socioeconômicas, os sujeitos pobres apresentam significativo 
nível de satisfação com vida. Isto se deve a estratégias de enfrentamento focadas na 
emoção adotadas e que mediaram a percepção do estresse e adaptabilidade à situação 
vivida. Por sua vez, a resiliência é um fenômeno complexo e multifatorial (Saéz, 2012). 
Evidencia mecanismos cognitivos, emocionais e socioculturais. Sua expressão irá 
depender do contexto social e do apoio disponível (Morais et al, 2015) aos sujeitos para 
que exerçam sua capacidade de resistir e lidar com contextos estressores em certo 
sentido, é possível afirmar que a resiliência é promotora de saúde mental. Conclui-se 
que as estratégias psicossociais de enfrentamento à pobreza integram os esforços 
desenvolvidos para lidar (cognitiva, comportamental e afetivamente) com as situações 
de ameaça e incertezas vividas pelos sujeitos. Não há uma expressão uníssona, 
devendo as categorias mencionadas ser entendidas dentro do universo de vida dos 
sujeitos para, com isso, observar se fornecem (ou não) caminhos de resistência e 
fortalecimento. 

Palavras-chave: Pobreza. Enfrentamento. Psicologia Comunitária.  
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16.3  ENFRENTAMENTOS À ESTIGMATIZAÇÃO DA POBREZA: O LUGAR DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

James Ferreira Moura Junior (UNILAB) 

 

Resumo 
A sociedade brasileira é constituída a partir de pilares que historicamente estigmatizam 
a pobreza. As repercussões geralmente são práticas de humilhação impetradas contra 
as pessoas em situação de pobreza, gerando sentimentos de vergonha. No entanto, 
aponta-se que há também uma série de estratégias de enfrentamento desenvolvidas 
pelas pessoas em situação de pobreza em face desse panorama discriminatório. Assim, 
tem-se como objetivo analisar as estratégias de enfrentamento às práticas de 
estigmatização da pobreza. Realizou-se um estudo qualitativo com dez pessoas dos 
estados do Rio Grande do Sul e do Ceará. Utilizou a técnica da entrevista episódica e 
analise temática narrativa como método analítico do material produzido. Observa-se que 
os sentimentos de vergonha e de humilhação também podem ser eliciadores de 
processos de resistência, porque eles demonstram que o indivíduo pode estar em um 
movimento de incômodo e de questionamento desses valores opressores. Portanto, 
pode haver centelhas de enfrentamento por meio da indignação e do exercício de 
atitudes de agenciamento com foco na superação da situação de pobreza. Aponta-se 
que é necessário também haver um contexto minimamente propício para apoio a esses 
processos de enfrentamento, porque é imprescindível a existência constante e concreta 
de oportunidades, como as políticas públicas, para a canalização efetiva desses atos de 
libertação. Por isso, as políticas públicas voltadas ao público em situação de pobreza 
são importantes ferramentas de fornecimento de novas possibilidades de existência. 
Elas funcionam em uma perspectiva simbólica e pragmática. Esta última ocorre porque 
há o surgimento de oportunidades reais de mudança de vida com programas de 
transferência de renda e de acesso ao ensino técnico e superior. A dimensão simbólica 
está baseada na possibilidade de compreensão diferenciada da realidade como sendo 
constituída de oportunidades que antes não eram encontradas de maneira usual. Então, 
a pessoa em situação de pobreza tem um novo paradigma de realidade que está fincado 
em oportunidades possíveis e reais para o enfrentamento de sua situação e para 
fomento de sua capacidade de agência e de questionamento à realidade de dominação. 
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17. A PSICOLOGIA NO ENFRENTAMENTO AO RACISMO E A DISCRIMINAÇÃO 
ETNICORRACIAL 

(MESA INSTITUCIONAL CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 
 

17.1  Aspectos Históricos da Interface entre a Psicologia e as Ideologias 
Raciais 

 
Valter da Mata (Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia) 

 
Essa explanação pretende demonstrar como surgiu e se desenvolveu o conceito de raça 
no mundo até chegar na psicologia brasileira. Pretende ainda fazer uma análise 
conceitual de termos importantes para a discussão das relações raciais como: raça, 
etnia, racismo, racialismo, preconceito e discriminação.  Evidenciar quais as ideias que 
influenciaram que naturalizaram a inferioridade dos não brancos e quais são as ideias 
que pretendem alterar esse quadro, buscando a igualdade de direitos e oportunidades 
através das políticas de ações afirmativas 
 
17.2  A Psicologia enfrentando o Racismo: Ações do Sistema Conselhos contra 
a discriminação racial 
Altair dos Santos Paim (IFBA) 
Essa explanação pretende demonstrar como o tema do enfrentamento ao Racismo 
surgiu enquanto discussão no Sistema Conselhos de Psicologia, evidenciando a 
Resolução 18/2002, publicações, eventos, até a presente data, quando o atual Plenário 
estabelece o tema das relações raciais enquanto prioridade para as discussões sobre 
Direitos Humanos no triênio 2014-2016. Destacando todas as ações realizadas pela 
atual gestão. 
 
17.3  Efeitos Psicossociais do Racismo 
Carlos Vinicius Gomes Melo (ANSPINEP) 
Essa explanação pretende demonstrar que as discriminações raciais sofridas por não 
brancos possuem rebatimentos psicossociais. A essencialização psicológica da “raça” 
branca sobre as demais, produzem em maior ou menor grau, traumas psíquicos. A 
dificuldade de construir uma identidade social étnico-racial positivamente afirmada; 
problemas com autoestima; extrema ansiedade; complexos de inferioridades, são 
apenas alguns dos problemas relatados por estudiosos da área. A explanação pretende 
também desvelar possíveis assimetrias no atendimento a brancos e não brancos por 
parte dos psicólogos. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS 
 

CONTRIBUIÇÕES PARA A AGENDA DE PESQUISA EM PSICOLOGIA POLÍTICA: 
NOTAS SOBRE A PERSPECTIVA NEOINSTITUCIONALISTA 

 

Gabriel Miranda Brito (UFRN) 

Resumo 
A fim de explicar como e por que um governo opta por determinada política pública, 
foram desenvolvidos, durante o século XX, diversos modelos analíticos -situados a partir 
de distintas perspectivas teóricas- comprometidos em demonstrar como determinadas 
variáveis interferem nos processos decisórios de formulação de políticas públicas. Neste 
sentido, o objetivo deste estudo, de cunho bibliográfico, consiste em apresentar e tecer 
algumas considerações acerca da perspectiva neoinstitucionalista, bem como de suas 
três principais vertentes -histórica, organizacional e de escolha racional, demonstrando 
sua aplicabilidade empírica para análise de políticas públicas e as contribuições deste 
programa de pesquisa para a Psicologia Política. A perspectiva neoinstitucionalista 
emerge no cenário acadêmico dentro do contexto estadunidense da década de 1970/80, 
se contrapondo às teorias de orientação marxista, elitista e pluralista. Ao contrário das 
referidas abordagens, que focalizam a análise dos processos políticos nos grupos de 
interesse e/ou atores sociais, a perspectiva neoinstitucionalista se sustenta na premissa 
de que “as instituições importam”, e busca demonstrar como estas podem agir de modo 
a constranger ou incentivar ações de determinados atores políticos. Portanto, o que 
importa para a perspectiva neoinstitucionalista não são as preferências dos indivíduos, 
mas sim seus comportamentos, haja vista que a contribuição deste programa de 
pesquisa consiste na possibilidade de identificar o modo como as instituições afetam os 
comportamentos dos atores políticos e sociais envolvidos no processo de formulação e 
decisão de políticas públicas, e assim obter algum grau de previsibilidade sobre as 
decisões políticas, ou influir na vida social propondo instituições políticas que criem 
incentivos favoráveis aos comportamentos desejados e constrangimentos aos 
comportamentos indesejados. Como citado anteriormente, a máxima de que “as 
instituições importam” produziu, pelo menos, três vertentes e, embora possam ser 
aplicadas a diferentes fenômenos e divirjam sobre o próprio conceito de instituição e 
indivíduo, estas vertentes se interessam em saber quais instituições afetam 
comportamentos e decisões e por meio de quais processos e mecanismos. De modo 
sintético, a vertente histórica irá adotar o conceito de path dependence para afirmar que 
as políticas anteriores representam um constrangimento para a adoção de políticas 
radicalmente opostas, enquanto que incentiva a adoção de políticas incrementais e 
pouco substantivas. Já os autores filiados à vertente do neoinstitucionalismo de escolha 
racional adotam o postulado de que os indivíduos compartilham um conjunto ordenado 
de preferências e se comportam de maneira utilitária, calculando as possibilidades de 
ação dentro dos limites institucionais a fim de agir do modo mais estratégico para 
alcançar o resultado que lhe é mais conveniente. Por fim, os partidários do 
neoinstitucionalismo organizacional defendem a ideia de que o indivíduo pode 
incorporar o ethos da organização em que está inserido e agir do modo como a 
instituição espera que o indivíduo se comporte. Em outros termos, para este modelo 
analítico, cada instituição possui valores, normas, símbolos e modelos morais que 
podem estimular os indivíduos a se comportar de determinado modo. Espera-se que as 
reflexões acerca deste amplo programa de pesquisa possam, em alguma medida, 
orientar e estimular a produção do conhecimento no campo da Psicologia Política. 

Palavras-chave: neoinstitucionalismo; políticas públicas; psicologia política. 



522 
 

522 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

A INSERSÃO DO PSICÓLOGO NA DELEGACIA ESPECIALIZADA NO 
ATENDIMENTO A MULHER: UM ACOLHIMENTO HUMANIZADO. 

Ludmila Vitória Lino de Carvalho (UNP), Juliene Marques Freire (UNP), Emiliana 
Cristina Galdino Fonseca (UNP), Pâmmela Terceira de Paula Assunção (UNP), Paula 
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Alves de Sousa (UNP), Martha Emanuela Soares S. Figueiró (UNP) 
 

Resumo 
A Lei Maria da Penha Nº 11340/06 tornou-se um marco na conquista dos direitos 
feministas e atua na prevenção e punição da violência doméstica da mulher. De acordo 
com a Secretaria de política para as mulheres, as Delegacias Especializada no 
Atendimento à Mulher (DEAM), são unidades especializadas da Polícia Civil, que 
realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência 
doméstica e violência sexual contra as mulheres, entre outros. Entre as ações, cabe 
citar o registro de Boletim de Ocorrência, solicitação ao juiz das medidas protetivas de 
urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, realização da 
investigação dos crimes. A DEAM atende demandas específicas de violência doméstica, 
muitas vezes sendo cometida por homens em mulheres, a partir disso espera-se um 
atendimento particularizado voltado para as mulheres que sofrem/sofreu essas 
violências. É perceptível que o ambiente de delegacia para as vítimas de violência 
(psicológica, física, verbal, etc.), não traz um conforto ou acolhimento, por isso a grande 
importância de se existir um fluxo de capacitação/treinamento parta os profissionais que 
acolhem essas vítimas. O papel da psicologia nesse espaço se faz fundamental, tanto 
para acolhimento e aconselhamento das vítimas quanto na capacitação e suporte para 
os profissionais dessa área, propondo e discutindo as melhorias e avanços para melhor 
efetivação das políticas de segurança para as mulheres vítimas de violência. Por 
fornecer um atendimento especializado, os profissionais das DEAMs deveriam ter uma 
postura humanizada diante da mulher que sofreu/sofre violência. Contudo, esse serviço 
especializado não acolhe as mulheres dessa forma, pelo contrário, o comportamento de 
julgamento que os profissionais têm aumenta mais ainda o sofrimento da mulher que 
precisa ser acolhida diante do momento de fragilidade. Nota-se que quando as muitas 
mulheres chegam na delegacia, seu estado emocional está muito abalado, gerando 
julgamento por parte dos policiais que acolhem as vítimas. Temos por objetivo, fazer o 
primeiro acolhimento psicológico as mulheres que chegam na delegacia, do município 
de Parnamirim/RN. De acordo com esse objetivo, realizamos o acolhimento as mulheres 
para que posteriormente a mulher consiga iniciar o processo jurídico com mais calma, 
bem como o oferecemos o apoio psicológico e assistencial no serviço adequado, para 
ter um acompanhamento a essas mulheres. Foi realizado plantões psicológico quatro 
vezes por semana, no período de abril a maio, para acolher mulheres vítimas de 
violência. O instrumento utilizado baseou-se na escuta e aconselhamento psicológico. 
Utilizamos também, o diário de campo. Partindo desta perspectiva, realizamos o 
acolhimento as mulheres que estão na situação de vulnerabilidade e sofrimento 
psicológico, e muitas vezes chegam na delegacia e não tem um atendimento que 
priorize o estado emocional dessa mulher. Neste sentido, buscou-se promover um 
acolhimento especializado possibilitando um bem-estar para a vítima, bem como, auxilio 
assistencial e psicológico durante o processo judicial.  

Palavras-chave: Violência contra mulher; Acolhimento; Psicologia.    
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A INTERVENÇÃO DE GRUPO NO CEDUC PADRE JOÃO MARIA 
 

Ludmila Vitória Lino de Carvalho (UNP), Juliene Marques Freire (UNP), Emiliana 
Cristina Galdino Fonseca (UNP), Pâmmela Terceira de Paula Assunção (UNP), Paula 
Francinete de Holanda (UNP), Ingrid Jornada Sous Diniz (UNP), Raysy Karolina Silva 
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Resumo 
A medida socioeducativa foi criada em 1990 com a promulgação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, o célebre ECA, trazendo diversas modificação no quesito de cuidado 
da criança e do adolescente, um de seus principais objetivos é pautada na 
ressocialização do adolescente autor de um ato infracional. De acordo com o Estatuto, 
existem seis medidas socioeducativas diferentes, sendo elas: advertência, prestação de 
serviço à comunidade, liberdade assistida, obrigação de reparar o dano, inserção no 
regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. Contudo, 
dentro desse sistema que são aplicadas essas medidas, surgem inúmeros conflitos 
relacionados à convivência e subjetividades, tendo em vista que a adolescência é uma 
fase marcada pela transição entre a infância e a adolescência, sendo este um período 
de descobertas da maneira de ver o mundo, o outro e a si. Diante disso, o presente 
trabalho foi realizado no Centro Educacional (CEDUC) Padre João Maria, localizado em 
Natal/RN, caracterizado pelas medidas de liberdade assistida, semiliberdade e 
internação. O grupo era desenvolvido a cada quinze dias, nas segundas-feiras no turno 
matutino, possuía duração média de duas horas a cada encontro, durante o período de 
setembro e outubro de 2015.A elaboração do grupo se deu devido a uma demanda 
espontânea apresentada pela a diretoria do centro para um trabalho voltado as questões 
da adolescência. Contudo, durante as primeiras análises, foi percebida a necessidade 
de um trabalho também embasado na relação de convívio entre as próprias garotas, 
além da correlação com as educadoras, como forma de facilitar o relacionamento 
durante o período da internação. Logo, o objetivo principal foi trabalhar temáticas 
relacionadas à harmonia, relação e contato, além de temas voltados para a convivência 
familiar. Para nortear o desenvolvimento do grupo, foram utilizados, 
metodologicamente, os instrumentos como roda de conversa com questões trazida 
pelas jovens, filmes, atividades partindo das vivências, além de dinâmicas. Em resposta 
ao grupo, a priori houve recusa das jovens para o envolvimento das atividades, no 
entanto, de acordo com a evolução das metodologias e a percepção delas de que o 
espaço apresentado era um ambiente de escuta, troca de experiências e não de 
julgamento, foi proporcionando um engajamento nas propostas realizadas. Quanto aos 
resultados, foi percebido que a proposta principal do trabalho sobre as relações de 
convívio estava sendo desenvolvida efetivamente, devido a isso, esse feedback positivo 
transparecia durante a realização das atividades através da interação entre as 
adolescentes, porém, a relação com as educadoras não havia se modificado tanto, pois, 
a imagem de educador é atravessado por toda uma caraterização de repressão, e para 
que haja essa desconstrução, tanto por parte dessas adolescentes, quanto pelo lado 
das educadoras, é preciso que haja um trabalho conjunto dentro do centro, e pensar a 
efetivação de uma nova visão dessa figura de detenção de poder no sistema. Logo, se 
faz necessário problematizar como o sistema está colaborando para a formação 
subjetiva dessas adolescentes, pois, transformar relações atravessadas por um sistema 
privativo de liberdade e que configura diversas violações, é um entrave árduo.  

 
Palavras-chave: ECA, adolescência, grupos. 
 



524 
 

524 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

O IMPACTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: SENTIDO ATRIBUÍDO PELOS 
ADOLESCENTES. 

Juliene Marques Freire (UNP), Morgana Cainara Borges de Oliveira (UNP) e Rafael de 
Albuquerque Figueiró (UnP) 

 

Resumo 
Esta pesquisa, dá luz a uma discussão sobre o impacto das medidas socioeducativas 
na vida dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa (MSE) em meio aberto. 
Discute também, sobre a aplicabilidade das medidas e como isso afeta no processo de 
ressocialização desses adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 
a Lei 12.594/12, referente ao Sistema de Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE), dispõe respectivamente sobre as regras, princípios, bem como, 
regulamentação da execução das Medidas Socioeducativas. Tendo em vista o cenário 
brasileiro e os constantes debates sobre adolescência e as medidas socioeducativas, 
observamos que as medidas socioeducativas ainda são vistas como uma forma de 
punir/reprimir o adolescente que comete algum tipo de ato infracional. Além disso, a 
realidade do adolescente ator de ato infracional é permeada por vários conflitos, muitos 
deles referente a concepção de adolescência, sua cor, sexo, escolaridade e a classe 
social. Deste modo, existem alguns impasses que diz respeito à aplicação das medidas 
e utilização da diretriz pedagógica, que podem gerar efeitos negativos aos adolescentes 
que estão cumprindo medida socioeducativa. Neste sentido, este trabalho tem por 
objetivo, compreender qual o sentido atribuído pelos adolescentes, bem como os efeitos 
das medidas socioeducativas em meio aberto, cumpridas no Núcleo de Ações 
Socioeducativas do município de Parnamirim/RN. Outros aspectos investigados se 
basearam em, analisar qual a produção de sentido das medidas socioeducativas para 
os adolescentes, compreender se há relação em cumprir a medida socioeducativa e o 
estigma sofrido pelos adolescentes e, analisar se as medidas estão sendo aplicadas 
baseadas na pedagogia ou coerção. Foram realizadas três visitas e aplicamos 
entrevistas semi-estruturadas com sete adolescentes, dentro do Núcleo de Ações 
Socioeducativas (NASE). Utilizou-se também o diário de campo. Os dados analisados 
basearam-se na questão pedagógica e/ou punitiva da medida socioeducativa e sua 
relação com o estigma sofrido pelos adolescentes. Partindo desta perspectiva, Malvasi 
salienta que mesmo os adolescentes já tendo cumprido a medida socioeducativa, 
“independentemente do que façam, ou deixem de fazer, serão, sempre, considerados 
suspeitos, sua marca sempre será a de ex-internos” (Malvasi, 2011, p 506). Alguns 
adolescentes relataram que ao tentar se esquivar de alguns estigmas, eles preferem 
não falar muito de sua história de vida, na escola onde estudam, por terem medo dos 
colegas se afastarem deles ou terem comportamentos repressores. Na unidade onde 
eles cumprem a MSE, percebemos uma atuação baseada em “dar conselhos” e 
atividades de pintura e arte, aonde a realização dessas tarefas não produzem sentido, 
segundo os adolescentes. Em virtude disso, os adolescentes sentem as medidas 
socioeducativas como mecanismos punitivos e, que ressalta seu estigma perante a 
sociedade. Percebemos que esse entrave gera situação de exclusão social e até mesmo 
isolamento do adolescente. A partir dos dados colhidos, percebemos que as medidas 
socioeducativas, ainda possuem um caráter de coerção diante a sociedade e dos 
próprios adolescentes, sendo necessário ser analisado o modo como as unidades de 
socioeducação estão aplicando as medidas socioeducativas.  

Palavras-chave: Medidas socioeducativas; Adolescentes; Sentido atribuído. 
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Resumo 
Projeto de extensão interinstitucional (UFC – UFPR) criado em 2013 se conforma como 
um amálgama de conhecimentos em Psicologia e Ciência Política, estabelece uma 
conexão entre as duas áreas do saber a fim de analisar e discutir o comportamento 
político nas sociedades contemporâneas. Tendo por base a laicidade do Estado e 
democracia como pontos de partida para a garantia de direitos humanos e promoção de 
justiça, o projeto também segue as linhas de estudo e de pesquisa da Sociedade 
Brasileira de Psicologia Política, abordando temas como: o preconceito social, o 
racismo, a xenofobia, os movimentos sociais, a violência coletiva social, as relações de 
poder, além da inserção de pessoas com deficiências no mercado de trabalho e a 
promoção da educação pela paz. O contexto no qual o projeto se circunscreve demanda 
o escrutínio das relações entre os grandes sistemas religiosos e as instituições políticas, 
refletindo sobre as causas de conflitos daí oriundos. Traz essas discussões para o 
ambiente acadêmico, em perspectiva psicológica. O projeto criou e mantém um blog no 
qual são divulgados trabalhos e publicações produzidos. É campo de pesquisa, estudo 
e estágio para estudantes de graduação e pós-graduação. Conta com atividades e 
estudos já desenvolvidos nos seguintes tópicos: a emancipação política de populações 
em situação de opressão, a exemplo do que ocorreu no Timor Leste, à luz dos trabalhos 
do cientista político Noam Chomsky e do que ocorre no Tibete invadido; no debate sobre 
Estado e religião, uma vez que à luz dos estudos de Catogra (2005)acreditamos que 
laicidade sempre esteve associada a valores praticados em sociedades avançadas que 
respeitam as diferenças e não impõem uma crença sobre as demais; na discussão de 
direitos de minorias na sociedade, à exemplo de atividades compartilhadas no dia do 
orgulho gay em Fortaleza; na área da inserção de pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho visando à prática de qualidade de vida desses trabalhadores e na área 
escolar-educacional, o desenvolvimento de modelos educacionais que pressupõem a 
inclusão, na escolada educação e cultura para a paz defendendo a educação pautada 
na cultura de paz e direitos humanos, como uma forma de procurar reflexões e 
alternativas sobre as problemáticas enfrentadas nas escolas brasileiras. A perspectiva 
assumida pelo projeto pressupõe uma mudança necessária do enfoque formativo da 
psicologia, enfatizando uma formação crítica em direitos humanos. 
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Aline Kelly da Silva (UFAL), Simone Maria Hüning (PUC-RS) 

 
Resumo 
Este trabalho objetiva problematizar alguns efeitos da proposição de diminuição da 
idade penal no Brasil para a área da Psicologia, destacando alguns embates políticos 
que envolvem o Conselho Federal e outras entidades da profissão. A discussão que 
empreendemos aqui vincula-se ao Eixo 6, intitulado “Desafios para a Psicologia política: 
produção de conhecimento e práticas de intervenção”, na medida em que trazemos para 
debate o modo como os discursos produzidos pelo poder legislativo federal passam a 
convocar profissionais da Psicologia a atuarem em avaliações que subsidiarão decisões 
judiciais acerca da imputabilidade penal de jovens, caso sejam efetivadas mudanças no 
Código Penal em vigor e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que traz 
importantes implicações para as intervenções psicológicas. Situados no campo da 
Psicologia Social, adotamos ferramentas dos métodos arqueológico e genealógico 
propostos por Michel Foucault para análise de 37 Propostas de Emenda à Constituição 
apresentadas pela Câmara de Deputados brasileira, entre os anos de 1993 e 2013, com 
vistas à redução da idade penal. Enquanto as primeiras PECs propõem mudanças na 
idade penal considerando o critério cronológico, ou seja, a fixação da imputabilidade 
penal para jovens abaixo de 18 anos, percebe-se que a partir de 2000 esses 
documentos propõem um deslocamento para outro critério denominado de ‘psicossocial’ 
ou ‘subjetivo-psicológico’, prevendo processos de avaliação por equipes 
multidisciplinares – compostas por psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras etc. – que 
deverão aferir o grau de maturidade, consciência e discernimento de jovens diante da 
prática de atos infracionais, buscando atestar se podem ser considerados imputáveis ou 
não. No entanto, o CFP e diversas entidades representativas da categoria vêm lançando 
campanhas e documentos, posicionando-se contrariamente à redução. Mesmo depois 
do ano de 2007, quando se lançou a campanha “Entidades da Psicologia em campanha 
contra a redução da maioridade penal!”, as propostas analisadas continuaram 
defendendo a diminuição da idade penal a partir de avaliações psicológicas. 
Consideramos que essa convocação da Psicologia adquire contornos paradoxais, pois, 
se, por um lado, inúmeros saberes psicológicos produzem uma concepção de sujeito 
dotado de consciência, interior psicológico e discernimento sobre si e seus atos, 
puramente racional, por outro lado, a categoria tem-se posicionado institucionalmente, 
através do CFP, contrária a essa redução. Apesar de ela ainda não ter sido efetivada, 
as propostas favoráveis à redução da idade penal possibilitam a inscrição de práticas 
concretas na sociedade, pois têm uma positividade em fazer falar, em acionar discursos, 
sujeitos, modos de governo e intervenção sobre a juventude. Além disso, evidencia-se 
a produção de confrontos que mobilizam a Psicologia a se posicionar ética e 
politicamente e a discutir a atuação demandada nesse contexto. 
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(UnP) 
 
Resumo 
A problemática acerca do HIV/AIDS tem dimensões preocupantes, este é caracterizado 
pela OMS como uma pandemia mundial. É possível identificar que os avanços na 
terapia antirretroviral têm possibilitado melhorias significativas na qualidade e 
expectativa de vida das crianças com HIV/AIDS. O aumento da expectativa de vida traz 
novos desafios para os profissionais de psicologia, ligados a questões antes não 
consideradas e que estão relacionadas às condições sociais e psicológicas do 
desenvolvimento destas crianças, partindo do ponto de que hoje elas têm chegado à 
adolescência e a vida adulta sem grandes repercussões negativas em seu 
desenvolvimento, levando estes profissionais a elaborar práticas enfatizando não 
apenas a questão biomédica, mas principalmente as relações psicossociais destas 
crianças. Justifica-se a presente pesquisa, sob a ótica da investigação de como o 
profissional de psicologia tem auxiliado o desenvolvimento destas crianças, prevenindo 
as consequências psicossociais a que estão expostas. O objetivo do presente estudo 
foi compreender como ocorre a atuação do psicólogo na assistência a crianças com 
HIV/AIDS. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica realizada nas plataformas 
Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde, Portal de Periódicos Eletrônicos em Psicologia, e 
no site do Conselho Federal de Psicologia. Para a realização da pesquisa foram 
utilizadas as seguintes palavras chaves: HIV/AIDS e atuação do psicólogo no HIV/AIDS 
infantil. Uma vez inseridos no atendimento a portadores de HIV/AIDS e seus familiares, 
os psicólogos trabalham questões como a identificação de vulnerabilidades e vigilância 
quanto a questões de direitos humanos dentre outros fatores psicossociais, com um 
olhar profissional acerca da subjetividade de cada criança com HIV/AIDS numa 
sociedade que historicamente enfrenta diversas dificuldades no que diz respeito ao 
acesso aos direitos e exercício da cidadania. É possível identificar que o foco do trabalho 
desenvolvido é o apoio psicossocial, para tanto deve-se considerar a história envolvida 
em todo o processo da doença, assim como os fatores sócio históricos em que o 
paciente está inserido. A formação dos profissionais de psicologia que atuam nesse 
contexto visa a construção de uma nova óptica de ações. Esta envolve, além da 
formação teórico-prática, o acompanhamento programático voltado para implantação e 
avaliação de ações assistencialistas no HIV/AIDS, e o acompanhamento aos 
profissionais que atuam nesse campo fornecendo suporte pessoal e autoconhecimento. 
Nesse contexto identifica-se a construção de ações desenvolvidas a partir da união 
entre a psicologia social e da saúde, visando promover novos sentidos a essas pessoas 
e inseri-las em um processo de luta por melhorias em sua condição de vida e saúde. 
Partindo desse ponto, a presente pesquisa e vidência o fato de que estudos envolvendo 
intervenções psicológicas a crianças soropositivas no Brasil são raros e em sua maioria 
não trazem embasamento teórico na formulação de suas ações ou não informam 
claramente os métodos utilizados. Fato este que vai em direção inversa a complexidade 
dos fatores envolvendo o HIV/AIDS em crianças. 
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Bandeira Miranda 
Resumo 
Temos acompanhado um crescimento vertiginoso dos casos de adoecimento dos 
trabalhadores, tanto físico como mental, e de acidentes decorrentes de situações de 
trabalho que degradam a saúde do trabalhador (Borsoi, 2007). Em grande maioria dos 
casos, tais situações derivam das atuais configurações do mundo do trabalho cada vez 
mais flexível, instável, inseguro, competitivo e precário, tornando mais difícil que os 
sujeitos possam se identificar e estar satisfeitos com suas atividades, além de quase 
impossibilitar uma reflexão crítica sobre suas práticas e sobre a organização do trabalho 
como possíveis fontes de sofrimento (Aquino, 2005). Trabalhamos segunda a ideia de 
alguns autores do campo da Saúde do Trabalhador como Lacaz (2007) e Mendes e 
Dias (1991) de que é fundamental trazer uma contextualização da situação laboral como 
elemento central da compreensão do processo de adoecimento dos trabalhadores, além 
de incentivar a criação de espaços de discussão sobre a temática da saúde do 
trabalhador em diversos âmbitos e a promoção da saúde através da transformação nos 
ambientes de trabalho. O presente trabalho visa apresentar a experiência de 
intervenção que surgiu da demanda oriunda dos trabalhadores e de gestores da 
Universidade Federal do Ceará - UFCE que foi implementada através de uma parceria 
entre a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP-UFC) e o Núcleo de Psicologia 
do Trabalho (NUTRA-UFC). Tal intervenção é desenvolvida desde 2009 através de 
ações com os trabalhadores cujo principal objetivo é a promoção de saúde e melhoria 
da qualidade de vida na esfera do trabalho. Em todas as nossas atividades, utilizamos 
um conjunto de métodos que têm como fim último promover espaços de discussão 
crítica da Saúde do Trabalhador e o protagonismo e a autonomia dos trabalhadores nas 
mudanças que estes percebem necessárias em suas situações de trabalho. As 
intervenções são realizadas coletivamente com os servidores, surgindo através de livre 
demanda e tendo como referencial teórico e metodológico a Clínica da Atividade de 
Yves Clot. A proposta almeja desfazer comportamentos fossilizados ou naturalizados 
no espaço de trabalho e permitir que os profissionais percebam formas de agir que 
diferem daquelas cristalizadas, para que compreendam o funcionamento do 
comportamento manifesto no ambiente laboral e, dessa maneira, encontrem novas 
possibilidades de organizar o trabalho e de mudanças (Pinheiro et al., 2013). Ao longo 
de seis anos, sete intervenções foram realizadas em distintos setores da UFC, tendo 
duração média de um ano cada. Os resultados dessas ações têm sido avaliados 
positivamente pelos participantes das intervenções, pois estas têm facilitado maior 
protagonismo dos servidores em relação às condições e organização de trabalho, 
favorecendo as relações interpessoais no ambiente de trabalho, melhorando a 
qualidade de vida e do trabalho dos sujeitos envolvidos e, consequentemente, 
contribuindo para uma melhoria da saúde laboral. A experiência exitosa do projeto vem 
nos mostrar que mais ações espelhadas nesta podem surgir e atingir um número bem 
maior de trabalhadores, cumprindo seu papel ideal, conforme previsto nas Políticas de 
Assistência à saúde do Servidor Público Federal do Estado Brasileiro. 
 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador, transformação, intervenção, clínica da 
atividade. 
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CLÍNICA, ESTÉTICA E POLÍTICA DO CUIDADO: A EXTENSÃO COMO 
FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO PARA A ATUAÇÃO EM SAÚDE MENTAL 

 
Emilie Fonteles Boesmans (UFC), Taís Bleicher (UniCatólica), Sâmara Gurgel Aguiar 

(USP), Caroline Rodrigues de Assunção Vitoriano (UFC), Mírian Jayane Leite 
Rodrigues (UFC), Maria de Fátima Sampaio (Unifor), Keyssiane Maria de Alencar Lima 

(UniCatólica), Marília Lopes de Oliveira Correia (Unifor), Alexandre Heverton Maia 
Lima (UFC) 

 
 
Resumo 
Este trabalho visa apresentar o programa de extensão “Clínica, Estética e Política do 
Cuidado”, que tem lugar na Universidade Federal do Ceará. O programa tem como 
objetivos principais oferecer atendimento clínico de orientação psicanalítica a crianças 
e adolescentes em sofrimento psíquico e seus cuidadores e fomentar a formação de 
alunos e profissionais acerca do trabalho clínico-institucional com essa clientela, sob 
uma perspectiva interdisciplinar e visando a atuação nas políticas públicas de saúde. É 
realizado em parceria com o Centro de Referência à Infância – INCERE, que fornece 
supervisão clínica semanal. Em 2015, ainda na modalidade de projeto de extensão, 
realizou dois grupos de estudos e dois simpósios locais sobre temáticas relacionadas. 
No corrente ano, prevê-se o estabelecimento e a formalização de parcerias com outras 
instituições, para expansão e fortalecimento do serviço junto à rede socioassistencial, 
bem como a formação em gestão clínica de processos. O Programa conta com oito 
extensionistas, uma coordenadora e um supervisor clínico, ao todo, dez integrantes, 
majoritariamente do campo da Psicologia (graduandos e graduados), além de contar 
com uma profissional do campo da Terapia Ocupacional. O Programa também expandiu 
suas atividades para o município de Quixadá, a partir da formalização de parceria com 
a Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS). Desta feita, as atividades do projeto 
acontecem na clínica-escola de psicologia desta Faculdade e na da UFC.  Em seu 
primeiro ano, nos seus diversos espaços (clínica, supervisão e reuniões administrativas) 
foram discutidos temas relevantes e atuais no âmbito das políticas públicas de saúde 
mental: a querela dos diagnósticos, fragilidade e desarticulação da rede de atenção 
psicossocial, medicalização da infância, importância do trabalho interdisciplinar e da 
articulação intersetorial para a continuidade do cuidado. Busca-se enfocar, neste 
trabalho, como a discussão desses temas supracitados permite uma formação do 
psicólogo para uma atuação interdisciplinar. Entende-se que o modelo apresentado ao 
estudante de Psicologia para sua formação profissional, no que tange às práticas e 
estágios, está longe de ser um padrão de atuação interdisciplinar, intersetorial, vertente 
que o Programa encabeça, tanto nos seus pressupostos teóricos quanto práticos. 
Decorre daí a importância de compartilhar esta experiência de extensão como um 
suporte à formação do psicólogo, permitindo ao extensionista deparar-se com os 
impasses da atuação em rede e da atuação interdisciplinar. 
 
Palavras-chave: Saúde mental; clínica; infância; adolescência; Psicanálise. 
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A INTERDISCIPLINARIDADE E OS DESAFIOS PARA A EXECUÇÃO DE 
POLÍTICAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM UM ESCRITÓRIO DA CIDADANIA 

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho (UFRJ), Camila Moreira e Crespo (UFRJ), Diego 
Pessanha Silveira (UFRJ), Laiza da Silva Sardinha (UFRJ), Lucas Gabriel de Matos 

Santos (UFRJ) e Patrick Silva Botelho (UFRJ) 
 
Resumo 
O Escritório da Cidadania, desenvolvido pelo Núcleo Interdisciplinar de Ações para a 
Cidadania – NIAC, programa de Extensão Universitária localizado no campus ilha do 
Fundão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) atua promovendo ações 
interdisciplinares entre o Direito, a Psicologia e o Serviço Social  à população que vive 
no entorno da Universidade, com prioridade a moradores do Complexo de Favelas da 
Maré, constituído por dezesseis comunidades com aproximadamente 130.000 
moradores, o que corresponde à população de uma cidade brasileira de médio porte. 
Desenvolvimento: Com base em uma escuta qualificada, promove respostas possíveis 
para as demandas, a partir da troca de conhecimento comprometida com a 
complexidade advinda das necessidades reais dos usuários atendidos, por meio de 
estratégias como os primeiros-atendimentos interdisciplinares: acolhimento dos 
usuários com a promoção de escuta interdisciplinar com fins de mapeamento da(s) 
demanda(s) e dos vínculos (e seus rompimentos) que constituem o campo problemático 
apresentado. Apesar da potência gerada a partir do encontro interdisciplinar, a 
construção do saber de cada área constituído de modo disciplinar apresenta-se como 
um desafio para a lógica implementada, pois estes saberes estão atravessados de 
posicionamentos políticos, ideológicos e históricos. Objetivo Geral: Produzir e 
problematizar mapeamento realizado em torno das dificuldades de manutenção da 
escuta interdisciplinar realizada pelo encontro cotidiano (e transversal) das três áreas 
que protagonizam as intervenções do escritório. Objetivos Específicos: Analisar 
indicadores produzidos pela pesquisa-intervenção, capazes de confrontar os limites da 
lógica disciplinar presentes na formação universitária dos cursos de Psicologia, Direito 
e Serviço Social, no sentido de possibilitar uma real prática interdisciplinar que atenda 
aos usuários de maneira acolhedora, ética e responsável, entendendo que é apenas a 
partir do debruçar-se sobre a problemática que se torna possível uma intervenção 
politicamente atravessada, respeitando os efeitos (e afetos) de cada área. Método: Foi 
utilizado como referencial metodológico um levantamento teórico sobre os desafios da 
interdisciplinaridade, além de entrevistas realizadas com estudantes de graduação, pós-
graduação, supervisores e professores que compõem o Núcleo. Foram analisados, 
ainda, registros de atendimentos interdisciplinares arquivados no escritório, entre os 
anos de 2007 e 2015, perfazendo um total de 1.150 casos. Como referencial teórico as 
contribuições de Michel Foucault acerca da verdade e das formas jurídicas 
impulsionaram a problematização realizada. Conclusões: Apesar das limitações 
encontradas no Escritório da Cidadania ainda acredita-se que a interdisciplinaridade é 
a melhor maneira de conduzir o trabalho, propiciando um outro modo de relacionar-se 
com o indivíduo, o poder, o saber e os discursos. Debruçar-se sobre as questões que 
dificultam os atendimentos torna-se potente para a análise das formações 
(disciplinarizadas) dos três cursos. Aponta-se, ainda, que a relevância das 
problematizações interessa não somente ao universo da extensão universitária (onde 
foi realizada a pesquisa) mas, sobretudo, na execução de políticas públicas que se 
constituem com o encontro dos três profissionais: psicólogo, assistente social e 
advogado, como as políticas públicas de assistência social. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Psicologia; Políticas Públicas. 
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PRODUÇÃO DE SENTIDOS EM UM GRUPO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO 
ÂMBITO JUDICIÁRIO EM NATAL/RN 
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Resumo 
Esse trabalho tem por finalidade apresentar a experiência da construção de um grupo 
produzido no Estágio Profissionalizante em Psicologia da Universidade Potiguar 
localizada em Natal/RN, e realizado no Núcleo de Orientação e Acompanhamento aos 
Usuários e Dependentes Químicos de Natal – NOADE. Tal grupo teve como objetivo 
proporcionar encontros de potência na formação de uma clínica dos afetos que rompe 
com a psicologia tradicional punitiva e homogenizadora, atuando na lógica da redução 
de danos, agindo na perspectiva do cuidado e propondo o empoderamento dos usuários 
de álcool e outras drogas. Como um órgão do poder judiciário vinculado à vara de 
Entorpecentes da Comarca de Natal, o NOADE, assessora a Justiça no acolhimento e 
enfrentamento no campo do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. Propondo novos 
pressupostos de atuações na instituição, agindo no agenciamento de grupos 
psicossociais que acolhem seus usuários foi criado um grupo auto-gestivo e auto-
analítico (partindo dos conceitos da Análise Institucional), onde todos os participantes 
estiveram implicados. Formado por seis encontros semanais, o grupo de 21 
participantes enalteceu em sua fluência a necessidade de conversações em torno de 
problemáticas existentes acerca do estigma e preconceito social transversalizados em 
seus fluxos de subjetividades. No decorrer dos encontros, por meio de objetos de 
significância, por dinâmicas interativas, por experimentações musicais e audiovisuais e 
por rodas de conversas, buscou-se dar voz ao corpo na afirmação de sua potência. 
Todos os encontros foram pensados conforme o grupo foi se auto-afirmando e se auto-
regulando, em sua demanda que girou em torno da necessidade de falar sobre 
violências praticadas e vivenciadas em seus modos de existências em efeito do 
preconceito. Considerando isso, os materiais trabalhados giraram em torno de 
conteúdos que procuraram pensar, sentir, experimentar, debater a questão dos 
desviados da norma, das minorias sociais que sofrem diariamente pelo estigma 
social. No encerramento dos encontros, através da construção coletiva de um mapa de 
afetações, na medida do sensível e na criação do pensamento, foi possível perceber a 
partir da fala dos participantes o quanto o grupo conseguiu ser transformador e 
empoderador: “Eu gostaria de trazer a minha família para pensar junto aqui”, “Se eu for 
pego novamente com drogas, posso voltar para esse grupo?”,“O grupo me ajudou a 
melhorar no relacionamento com a minha família, e até, reduzir o meu uso com a 
droga”,“Quando me falaram de grupo sobre Drogas, pensei que iam me falar coisas 
inúteis, como me forçar a parar de usar maconha. Mas vocês vão além disso, vocês 
falam sobre todas as coisas da vida”. Não agindo diante de uma lógica proibicionista e 
intervindo sobre a lógica da redução de danos desmistificando “as drogas como entes 
maléficos e essencialmente produtores de danos”, considerando os processos de 
individuação do ser, diante de uma vida plena e ampla, como força maior, assim 
proporcionando um pouco de possível em múltiplas experimentações, para não 
sufocarmos. 

Palavras-chave: Psicologia Jurídica, Clínica-afetos, Redução de Danos, Produção de 
Subjetividade, Análise Institucional. 
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Ana Chacel de Castro (UFRJ) e João Batista Ferreira (UFRJ) 
  

 
 

Resumo 
O presente trabalho visa aprofundar a discussão entre a prática artística da dança e o 
campo da psicologia política. Quando no exercício de uma biopolítica engendrada por e 
através dos corpos, é possível notar no contemporâneo cada vez mais uma 
dessensibilização tátil e afetiva dos sujeitos. Elementos que colaboram para esse 
processo provêm principalmente da forma de organização e funcionamento social do 
Capitalismo Mundial Integrado (CMI), regime designado por Guattari (2010) que incide 
não somente na economia e na organização social, mas na própria produção de 
subjetividade. Segundo o autor, o CMI tem provocado uma subjetivação 
individualizante, segregada, culpabilizante e infantilizada; ou seja, tal regime que se 
instaura a partir de um capitalismo global incita produções subjetivas que valorizam a 
meritocracia e a mais-valia econômica, gerando assim corpos altamente qualificados 
para a produção de conhecimento e crescimento no mercado de trabalho. Desta forma, 
é possível analisar que a subjetividade contemporânea se vê (en)formada pelo vetor da 
alta performance no trabalho individual, o que vai se caracterizando, aos poucos, como 
corpos dóceis e disciplinados (Foucault, 1983), que não desviam, não coletivizam, não 
se sensibilizam. O corpo e a subjetividade tornam-se assim os principais alvos de uma 
produção serializante de modos de ser. Pode-se, portanto, perceber que o corpo é 
marginalizado, massacrado, aniquilado, aprisionado. Corpos dos loucos, amontoados 
em hospitais; Corpos de “crackudos”, amontoados em espaços públicos criminalizados; 
Corpos dos estudantes, amontados em salas de aulas sem infraestrutura e sem espaço 
de voz; Corpos de trabalhadores, amontoados em transportes públicos que competem 
e se batem por um lugar sentado. É, portanto, uma produção de corpos mortificados e 
amontoados em espaços específicos, sem lugar para voz, para o gesto e para a criação. 
A partir deste contexto, a prática da dança emerge como uma intervenção possível no 
campo da psicologia política. Dançando, produzimos sentidos e linguagens que 
extrapolam o cotidiano. Dançando, abrimos nossos corpos para a experiência de nós 
mesmos (Gil, 2003). Dançando, nos singularizamos. Assim, a partir de uma pesquisa-
intervenção em aulas de dança, embasada no método cartográfico (Kastrup & Escóssia, 
2010) nos debruçamos sobre alguns questionamentos: qual a busca do sujeito que 
dança? O que ele encontra? Que efeitos éticos-estéticos-políticos ocorrem na sua vida 
ao praticar a dança? Apostando na transformação subjetiva e singular que a prática 
artística opera, em especifico a dança – que incide na expressão máxima do corpo pelo 
corpo – é possível dizer que a dança é resistência. Se estamos diante de um tipo de 
existência em que a própria vida e o corpo se encontram travados, a dança pode vir a 
operar como potência de diferenciação e criação. Ou, a partir da discussão sobre a vida 
proposta por Agamben (2007), sair da zoé (vida nua, em sua forma mais biológica de 
organização), para uma bíos (vida como potência de variação, digna e politicamente 
qualificada). 
 
Palavras-chave: arte; corpo; processos de subjetivação; dança; pesquisa-intervenção. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta o projeto de extensão Liga de Cores, vinculado ao Núcleo 
Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança da UFC (NUCEPEC/UFC), e teve 
por objetivo favorecer um espaço para o registro de história de vida de crianças 
acolhidas em uma Unidade de Acolhimento do município de Fortaleza, por meio da 
utilização da ferramenta Fazendo Minha História, criada pelo Instituto Fazendo História, 
Organização Não Governamental de São Paulo. A base teórica se apoia na perspectiva 
da Psicologia Narrativa, dando enfoque às narrativas autobiográficas. O projeto ocorreu 
durante os anos de 2013 a 2014, sendo realizado em três momentos: o aprofundamento 
da base teórica, no qual foram estudados os aspectos teóricos que norteiam a 
compreensão das instituições de acolhimento; a intervenção propriamente dita, na qual 
a mediação de leitura de histórias servia como um mote para trabalhar alguns aspectos 
das vivências das próprias crianças, as quais eram registradas em um álbum pessoal; 
e o terceiro momento, que consistiu nas supervisões e orientações acerca do 
planejamento das atividades de intervenção. O trabalho promoveu o deslocamento de 
práticas institucionais cristalizadas, causando questionamento para os profissionais e 
permitindo às crianças a apropriação de sua história de vida, ou sua construção 
enquanto narrativa singular. Neste trabalho, pretende-se também enfocar a discussão 
acerca das possibilidades e dos limites da extensão enquanto intervenção institucional, 
assim como enfocar a supervisão como aquela que permite a delimitação do espaço da 
prática de extensão em relação à prática do psicólogo da Unidade. Entende-se que o 
Projeto pôde então permitir o debate crítico e a formação do psicólogo, no que tange à 
Política de Assistência Social, campo que absorve grande parte dos recém graduados. 

Palavras-chave: Acolhimento Institucional; crianças; história de vida, mediação; 
narrativa. 
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Resumo 
Pretende-se historicizar a normalidade e explorar como foi possível naturalizá-la de 
modo que se estabelecesse como dado um homem padrão, substantivo e singular em 
oposição a diversos outros construídos para sustentar esse padrão. Nesse processo, o 
lugar para a alteridade foi bastante delimitado e a normalidade tomada como 
inquestionável e, sobretudo, imutável. Diante da impossibilidade de ver, escutar e viver 
a experiência da alteridade, a normalidade enclausura as diferenças e revela uma 
obsessão pelas regularidades funcionais, pelas certezas. Essa obsessão constrói um 
olhar sobre as pessoas cujas vivências estão fora disso: a normalidade elabora falas e 
discursos sobre elas, seja para encerrá-las em escolas especiais, manicômios, em 
lugares fora da história e torná-las invisíveis, ou incluí-las em posições subalternas. 
Dentro da historicização da normalidade, o objetivo específico é analisar criticamente o 
binarismo normal e anormal para elaborar uma possibilidade desnaturalizada, do ponto 
de vista teórico e político. O percurso metodológico foi a análise documental, 
especificamente a Convenção das Nações Unidas Para as Pessoas com Deficiência e 
análise teórica, considerando referências de estudos críticos contemporâneos. Esse 
percurso foi feito por autores já clássicos na Psicologia e na Sociologia, como Michel 
Foucault, Norbert Elias, Erving Goffman e George Canguilhem. A Antropologia também 
empreendeu esforços etnográficos para conhecer outras realidades históricas, 
evidenciando uma enorme possibilidade plural de existência subjetiva e comunitária. Os 
estudos feministas, desde a década de 1960, procuram elaborar a arbitrariedade e a 
historicidade do patriarcado, afirmando que as vivências das mulheres dentro desse 
sistema são parte de uma construção histórica e não biológica. Os estudos raciais e da 
colonialidade do poder elaboraram considerações sobre a invenção da raça na 
colonização como mecanismo de dominação e da arbitrariedade da divisão entre 
brancos e não-brancos. Felizmente, os estudos críticos contemporâneos têm 
evidenciado uma série de arbitrariedades e injustiças na conformação desses termos 
binários. Entretanto, a maior parte desses estudos focaliza o segundo termo dos 
binarismos, o termo subalternizado e colonizado. Por mais que a desconstrução da 
normalidade precise de todos esses discursos para mostrar sua dimensão local e 
temporal, poucos são os autores/as que teorizem, explicitamente, sobre os termos 
centrais, mais especificamente, sobre a normalidade. Para uma aproximação da 
historicidade da normalidade, precisamos olhá-la como elaborada por essas fronteiras, 
por esses outros que a circundam, ao mesmo tempo em que os elabora. Seguem 
elaborações teóricas e políticas, percorrendo as teorias e autores acima mencionados, 
sobre as possibilidades de caminhos para desnaturalizar o que se fundou como o 
binarismo normal e anormal desde a curva normal, a eugenia, o homem-tipo, dentre 
outras construções que pautam a subjetividade contemporânea com um discurso de 
separação dicotômica. Historicizar a norma que define essa separação abre caminhos 
para desconstruí-la e explorar outras possibilidades de se estar no mundo. 
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Ingrid Jordana Sousa Diniz (UnP) 
 

Resumo 
Trabalhar a saúde do idoso vai muito além de uma saúde corpórea e unilateral focada 
apenas nesse sujeito, mas, atravessa o campo dos direitos, do cuidado emocional dele 
e do seu ciclo familiar e, até mesmo, a questão da drogadição (principalmente o uso de 
álcool e do tabaco). A pesquisa foi realizada na comunidade do km6, durante o período 
de abril a maio, utilizou-se a metodologia da Investigação-ação-participante (IAP), que 
visa não apenas a pesquisa, mas, a atuação do profissional na prática interventiva, além 
de promover uma conscientização dos participantes, quiçá, uma efetiva mudança social 
dentro da comunidade. Essa aplicação metodológica se apoiou no preenchimento das 
fichas domiciliares e individual durante as visitas, contou também com a anamnese 
como forma de compreender a visão do sujeito na interação com o território, propiciando 
uma somatória de questões relacionadas ao idoso e aos cuidadores, até mesmo a 
constatação de situações de abandono de alguns idosos, o mau cuidado pela família, o 
desrespeito e o não conhecimento dos direitos desses senhores e a falta de resiliência 
por essa fase da vida. Durante as primeiras análises, foi percebida a necessidade de 
um trabalho embasado nessas temáticas apontadas, e trazendo como objetivo principal 
a desconstrução da visão de um idoso como sendo um estafe para a família, o 
empoderamento de seus direitos, além de apresentá-los a rede de assistência para 
cuidar de suas questões. Para nortear o desenvolvimento da intervenção foram 
utilizados mecanismos como o acolhimento através de um singelo ato de abraçar, 
nomeado por “abraço grátis”, roda de conversa com o conteúdo apontado nas pesquisas 
(direitos, rede de apoio, dificuldades nessa fase do ciclo da vida), dinâmicas, além da 
apresentação de uma peça que abordava o abandono, que a ocorrência, infelizmente, 
foi relatada durante as visitas. Em resposta a intervenção pudemos ver a alegria desses 
senhores por receberem a atenção e por verem em nós, a preocupação de cuidar dos 
seus direitos. Após a dramatização fomos abordados por alguns senhores dizendo que 
todas aquelas cenas realmente ocorriam, e logo tivemos a certeza que a intervenção 
propiciou uma reflexão de situações que eles próprios passaram ou presenciaram. Logo, 
trabalhar toda a complexidade que envolve o cuidado de um idoso requer sensibilidade 
e desconstrução de inúmeras ideias que atravessam essa fase, e para isso requer não 
somente uma intervenção pontual, mas quem sabe, atuações comunitárias com grupos 
específicos para o trabalho com esses idosos que nem sempre disfrutam de lazer ou 
um espaço de novos aprendizados.     

Palavras-chave: Saúde do idoso, Empoderamento, Abandono.  
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IMPLICAÇÕES E INTERVENÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR: 
TRANSFORMAÇÕES POLÍTICAS A PARTIR DA PESQUISA INTERVENÇÃO. 

José Alves de Souza Filho (UFC), Luciana Lobo Miranda (UFC), Mauro Michel El 
Khouri (UFC), Priscila Sanches Nery Oliveira (UFC), Diana Montenegro Ribeiro (UFC), 

Gabrielle Lima Feitosa (UFC), Taciana Cordeiro Dantas de Oliveira (UFC) 
 

Resumo 
Desde de 2009, no Laboratório de Pesquisa em Psicologia, Sociedade e Subjetividade 
(LAPSUS) da Universidade Federal do Ceará,  desenvolve-se projetos científicos a partir 
do referencial teórico metodológico da Pesquisa-Intervenção (sobretudo Análise 
Institucional e Cartografia), a fim de investigar e problematizar os modos de subjetivação 
contemporâneos interpelados pelas novas tecnologias, que atravessam os processos 
formais e informais de educação. A partir das pesquisas Juventude e Mídia: Um estudo 
sobre o consumo, apropriação e produção de mídia por jovens estudantes de Escola 
Pública de Fortaleza (2011-2015) e Pesquisando com Professores: A relação mídia e 
cotidiano escolar (2015-Atual) pretendemos apresentar e discutir as intervenções e 
implicações políticas de fazer pesquisa com jovens e professores em duas escolas 
públicas de Fortaleza - CE. Buscamos tencionar, problematizando as reverberações 
institucionais a partir das relações construídas ao longo das pesquisas, atravessadas 
pelos dispositivos propostos pelos pesquisadores e construídos com os atores 
participantes, a saber:  por um lado, os propostos foram o curso de extensão e a oficina 
de vídeo, e por outro, foram construídos os diários de campo e a presença da filmadora 
como integrante da pesquisa. Justificamos a presente produção com fins de discutir com 
a comunidade acadêmica os desafios teóricos e metodológicos de pesquisar com, 
distinguindo da tradição positivista em que se pesquisa sobre algo. As reflexões aqui 
apresentadas subsidiam-se nas propostas metodológicas da Pesquisa-Intervenção, 
relacionada com a Análise Institucional Francesa, dos trabalhos de Foucault, Deleuze e 
Guattari com relação à produção da subjetividade no fazer histórico das relações sociais 
e das produções científicas elaboradas a partir das pesquisas supracitadas. 
Metodologicamente, realizamos uma revisão sistemática dos artigos, comunicações 
orais e dissertações produzidos ao longo das pesquisas. Em seguida, retornamos ao 
banco de dados das transcrições das oficinas de vídeos, dos encontros do curso de 
extensão e dos diários de campos construídos com fins de situar as condições 
implicadas na produção de acontecimentos, gerados a partir dessas atividades. Por fim, 
realizamos uma análise crítica, mediante as categorias de intervenção e análise de 
implicação, das relações estabelecidas com os atores participantes e reverberações 
decorridas desses encontros. Observamos que as relações estabelecidas com os atores 
têm promovido importantes transformações nas relações institucionais aluno-professor 
e gestores. Com relação aos alunos, os espaços de discussão e criação proporcionados 
pela pesquisa suscitaram um reposicionamento crítico com relação ao consumo, por 
parte dos jovens, das mais variadas mídias hoje utilizadas; bem como proporcionou, 
dentro do ambiente escolar, reivindicação de maior protagonismo na produção escolar 
para além do persistente enquadramento passivo e bancário. Quanto aos professores, 
os encontros e discussões têm promovido novas estratégias de inovações didáticas com 
relação ao uso da mídia, especialmente o celular, dentro das limitações das escolares 
públicas dentro das negociações e acordos sobre os usos autorizados e não autorizados 
das mídias. Outro reposicionamento refere-se a importância, dada pelos docentes, ao 
uso das mídias, como celulares e redes sociais, nas manifestações políticas dos 
discentes nas atuais ocupações estudantes nas escolas públicas do Ceará. 
Agradecimentos ao CNPQ pelos financiamentos.  
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A FAMÍLIA NO CONTEXTO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA 

Ingrid Jordana Sousa Diniz (UNP), Ana Luíza de Macêdo Norberto (UNP), Gizelle 
Humberta da Silva Costa (UNP), Martha Emanuela Soares da Silva Fiqueiró (UnP) 

 

Resumo 
O presente trabalho objetiva o acolhimento e potencialização das famílias acerca de sua 
importância no cumprimento da medida socioeducativa, pois, bem sabemos o quão é 
crucial na formação do adolescente a participação e o cuidado por esse lócus central de 
socialização. A pesquisa apresentada foi desenvolvida nos dias de visita no Centro 
Integrado De Atendimento ao Adolescente Acusado de Ato Infracional (CIAD), Natal/RN. 
O estudo caracteriza-se pela metodologia da Investigação-ação-participante (IAP). Em 
um primeiro momento foi aplicada a análise diagnóstica através de um roteiro de 
entrevista semiestruturado, como forma de colher as informações a respeito do que era 
trazida como demanda, além das impressões daqueles familiares sobre ambiente que 
eles e seus adolescentes estavam inseridos. As análises desses dados refletiram que 
as famílias eram leigas com relação a como se funciona as medidas socioeducativas, a 
internação provisória, bem como as redes de apoio públicas e privadas que poderiam 
auxiliar nesse processo. Assim, a segunda fase se deu com a execução do Grupo com 
a Família dentro do próprio centro de internação. O grupo funciona com encontros 
semanais nas sextas feiras com duração de 40 minutos, antes de iniciarem as visitas, 
tendo como característica a utilização de dinâmicas de grupo, roda de conversa, com 
temas indagado pelos familiares, como forma de proporcionar um espaço de escuta e 
de troca de experiência sobre o contexto da internação e/ou social, além de ajudá-los 
na questão de compreender o lugar e a dinâmica da instituição em que estão se 
inserindo. Durante os seis meses da intervenção, foi percebido que o grupo com esses 
familiares aos poucos se tornou parte do funcionamento do centro, tornando-se 
institucionalizado, trazendo com ele modificação da questão da atenção dos 
funcionários para com os familiares, do acesso ao psicólogo para uma escuta ou de 
orientação sobre o caso do adolescente, além da veiculação de avisos. O 
desenvolvimento desta atividade revelou-se de suma importância, pois proporciona 
através dos desafios práticos a necessidade de construir novas possibilidades enquanto 
psicólogos em formação, pautado na possibilidade de propiciar autonomia a essas 
famílias, e tentar minimizar a angústia vivida por elas devido a nova conjuntura, além 
das inúmeras violências ocasionada pela vulnerabilidade social.   

Palavras-chave: Família; Centro de Internação; Acolhimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



538 
 

538 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

A FORMAÇÃO DE GRUPO TERAPÊUTICO NO EMPODERAMENTO DAS 
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

 
Emiliana Cristina Galdino Fonseca (UNP), Juliene Marques Freire (UNP), Ludmila 

Vitória Lino de Carvalho (UNP), Paula Francinete de Holanda (UNP), Ingrid Jordana 
Sousa Diniz (UNP), Martha Emanuela Soares da Silva Figueiró (UNP), Raysy Karolina 

Silva Alves de Sousa (UnP) 
 
 

Resumo 
Atualmente, a violência contra mulher tem sido um tema pouco discutido, muito embora 
tenha um índice de casos bastante elevando. Esses dados cresceram devido a criação 
da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) na década de 90 e a 
efetivação da Lei 11.340/06, popularmente conhecida por Lei Maria da Penha. 
Compreende-se violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, 
que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na 
esfera pública como na esfera privada. Existem vários tipos de violência contra a mulher, 
violência física, psicológica, verbal, domestica ou intrafamiliar, abuso sexual entre 
outros. Pensando nessas questões e visando que há uma necessidade de fazer um 
trabalho voltado para esse público, a Unidade Docente Assistencial (UDA), pensou em 
um projeto com mulheres vítimas de violência, que se dá em virtude a articulação entre 
a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) e a UDA. A Unidade está 
localizada no município de Parnamirim/RN, surgiu desde 2008 a partir de uma parceria 
entre a gestão municipal e a Universidade Potiguar, atendendo a população com 
demandas de baixa e média complexidade. Inicialmente foi realizado uma análise 
diagnóstica a partir de atendimentos individuais, com a proposta de colher informações 
em comum entre as mulheres vítima de violência, para posteriormente ser oferecido um 
grupo temático terapêutico. Para Cardoso e Seminotti (2006), o grupo é entendido como 
um lugar onde ocorrem debates sobre a necessidade da ajuda de todos os participantes 
e são realizados questionamentos sobre as alternativas de apoio e suporte emocional. 
Considerando-se a potencialidade do grupo que é promover encontros com as mulheres 
atendidas na UDA, possibilitando diálogos sobre o papel da mulher na sociedade, 
questões de gênero, quais são os tipos de violências, os direitos da mulher, assim como 
a articulação das redes assistenciais e entre outros temas relacionados. Nesse sentido, 
o objetivo geral é realizar um trabalho de empoderamento e conscientização das 
mulheres vítimas de violência. Com base nisso, os objetivos específicos são: 
desenvolver discursões sobre os direitos da mulher; gerar reflexões acerca das 
temáticas tratadas de maneira que possam criar uma rede de apoio; favorecer o bem-
estar biopsicossocial. Os encontros do grupo ocorrem semanalmente e tem duração de 
duas horas. São debatidas as temáticas que dizem respeito aos direitos das mulheres 
e o seu papel na sociedade, assim como outros nessa mesma perspectiva. Utilizamos 
instrumentos como: rodas de conversas; vivências a partir de experiências entre as 
integrantes do grupo; recortes; exposições de fotos; escrita; dinâmicas e dentre outros. 
O grupo é um espaço para promover conhecimento, debates e questionamentos sobre 
a violência contra a mulher, e as temáticas relacionadas. Ao mediar esses diálogos 
buscamos possibilitar a autonomia e empoderamento, bem como melhorar a autoestima 
das participantes. A existência desse projeto é de suma importância e relevância para 
o acolhimento das mulheres que estão vivendo em sofrimento, sendo necessária a 
criação de mais projetos e programas dirigidos ao atendimento psicossocial às mulheres 
vítimas de violência.  
 
Palavras-chave: Violência contra mulher. Grupos temáticos. Empoderamento.  
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A COMPREESÃO DO SITEMA DE COTAS POR JOVENS NEGROS DO ENSINO 
MÉDIO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE FORTALEZA 

Veriana de Fátima Rodrigues Colaço (UFC), Bruna Maria Rodrigues Lopes (UFC), 
Gisele Menezes Dutra (UFC), Lívia Lima Gurgel (UFC), Larissa Eufrásio Peixoto Mota 

(UFC) 
 
Resumo 
Este trabalho apresenta a primeira etapa da pesquisa Expectativas de Futuro de Jovens 
Negros do Ensino Médio de Escolas Públicas de Fortaleza: implicações da implantação 
do sistema de cotas no Ceará. No Ceará, em 2013 a Universidade Federal do Ceará 
inaugurou essa política de cotas. Este fato nos apontava um cenário diferente para os 
estudantes das escolas públicas, o que nos levou a questionar sobre a repercussão 
dessa mudança para as expectativas e investimentos dos alunos das escolas públicas 
de Fortaleza sobre suas possibilidades de entrada na universidade, focando 
especificamente estudantes negros. À luz de uma concepção histórica e cultural do 
processo de constituição subjetiva e de construção identitária, consideramos que os 
processos de discriminação e exclusão social de negros no Brasil, além das 
consequências objetivas, produzem marcas no plano subjetivo, na autoimagem e visão 
positiva de si, muitas vezes tornando obscura a percepção de oportunidades futuras, 
entre elas, a perspectiva de formação acadêmica em um curso superior. A metodologia 
do estudo envolveu duas etapas, uma exploratório-descritiva com aplicação de um 
questionário, que pretendeu mapear o conhecimento dos estudantes acerca da política 
de Ações Afirmativas, especificamente, sobre o sistema de cotas. Esta etapa, já 
concluída, foi realizada em 12 escolas públicas estaduais das seis Regionais de 
Fortaleza, envolvendo um total de 479 estudantes dos três anos do ensino médio. Foi 
aplicado um questionário com 14 itens objetivos, três deles com justificativa aberta. A 
segunda etapa, em fase de finalização, está sendo desenvolvida em duas das escolas 
participantes da etapa preliminar, com metodologia qualitativa de tipo pesquisa-
intervenção, utilizando a metodologia de oficina temática. Os resultados da primeira 
etapa apontam para uma desinformação generalizada sobre esses temas pelos 
estudantes do ensino médio público, o que comprometeu nossa hipótese a respeito de 
mudanças possíveis em suas expectativas de ingresso na universidade. Foi verificado, 
pelos questionários e observações nas escolas, que eles não estão sendo informados 
sobre essa política que os beneficia diretamente. Isto reflete a pouca atualização por 
parte das escolas públicas de ensino médio quanto aos direitos e possibilidades de 
acesso a oportunidades para os alunos, pelo menos com relação às Políticas de Ações 
Afirmativas. As justificativas que os estudantes apresentam aos três itens específicos 
se referem às razões que os levam a mudar ou não o interesse em ingressar no ensino 
superior, à impressão sobre as oportunidades para negros e índios a este respeito, e o 
que pensam sobre mudanças nos cursos de graduação com a implantação do sistema 
de cotas. A análise de conteúdo dessas justificativas expressa, por um lado, a 
compreensão do sistema de cotas como proporcionando maiores oportunidades para 
estudantes de escolas públicas e também para negros, maior valorização desses 
estudantes com diminuição do preconceito, e maior diversidade cultural nos cursos de 
graduação. E por outro, também aparecem respostas negativas enfatizando a 
importância do mérito como critério para a entrada na universidade, o acirramento do 
preconceito racial, por considerarem a necessidade de tratamento igual para todos e 
que os cursos poderão baixar sua qualidade. 
 
Palavras-chave: Expectativas de Ingresso na Universidade, Identidade étnica, Sistema 
de Cotas  
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O TEATRO DO OPRIMIDO COMO ESTRATÉGIA FORTALECIMENTO DE 
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

 
Carlos Eduardo Esmeraldo Filho (Fanor/Devry) 

 
Resumo 
Trata-se de uma experiência vivenciada junto a pessoas em situação de rua desde 
outubro de 2014, por professores e estudantes do curso de psicologia da Fanor/Devry, 
de Fortaleza-CE. Inicialmente desenvolvemos um grupo de pesquisa para estudar as 
categorias identidade e reconhecimento na perspectiva da Psicologia Social Crítica, que 
posteriormente se expandiu para atividades de extensão na Casa do Povo de Rua, 
entidade vinculada à Pastoral do Povo de Rua. Oferecemos um Grupo Vivencial 
quinzenal, que tem como fonte os modelos de grupo da Psicologia Humanista, propondo 
a valorização do diálogo, da experiência imediata e da expressividade verbal e corporal 
dos participantes. Utilizamos vários recursos potencializadores do encontro e da 
criatividade. O objetivo desse relato é discutir sobre o uso do teatro do oprimido junto 
às pessoas em situação de rua como recurso de fortalecimento dos participantes para 
a superação das condições de opressão. Começamos a utilizar esse recurso após 
perceber no grupo o discurso recorrente dos participantes acerca das situações de 
desrespeito vivenciadas por eles. Os exercícios de teatro do oprimido permitem que as 
pessoas em situação de rua encenem essas situações de opressão, que acabam se 
caracterizando como um ensaio da ação para a vida concreta. Partimos da premissa de 
que no Teatro do Oprimido não há espectadores, pois todos são observadores ativos, 
chamados também por Augusto Boal de spect-atores. O Teatro do Oprimido busca 
construir uma sociedade sem opressão ou, na fala de Boal, “humanizar a humanidade”, 
contribuir com que o “homem deixe de ser o lobo do homem”. A escolha por usar 
exercícios de Teatro do Oprimido implica numa escolha ético-política, ou seja, um 
compromisso a favor dos oprimidos. Essa questão é de grande relevância numa época 
em que muitos justificam e até perdoam a ação de opressores. Observamos um 
estreitamento de vínculos entre os participantes do grupo, tanto os acadêmicos como 
as pessoas em situação de rua. Além de promover uma ressignificação da experiência 
vivenciada, inclusive com efeitos terapêuticos, percebemos o engajamento dos 
observadores ativos na encenação das situações. Todos são convidados a encenar a 
situação, de maneira e experimentar possibilidades de enfrentamento nas situações de 
opressão trazidas. Destacamos, também, a construção da solidariedade entre os 
integrantes. Segundo Boal, é necessário conhecer não apenas as suas próprias 
opressões, mas também às dos outros. Além disso, considerando o trabalho coletivo 
proporcionado pelo grupo, não podemos deixar de perceber a constituição da ideia de 
comum, na medida em que as situações de desrespeito não configuram sofrimentos de 
indivíduos, mas sofrimentos decorrentes da situação de rua e de pobreza característica 
do contexto social e histórica. Assim os integrantes se percebem como atores na 
problematização das questões que afetam a sua realidade enquanto coletividade.  Por 
fim, dois pontos a destacar: por um lado, fortalecimento da expressividade, da 
criatividade e do poder pessoal possibilita a essa população aprender a lidar, de maneira 
autônoma e coletiva, com as adversidades; por outro lado, a experiência complementa 
a formação do psicólogo, que problematiza as possibilidades de atuação em políticas 
públicas voltadas a essa população. 
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INVESTIGANDO OS RASTROS DA INFÂMIA EM JOINVILLE (SC): UMA 
PROPOSTA DE NARRAR MEMÓRIAS INVISIBILIZADAS DO ESPAÇO URBANO. 

Mariana Zabot Pasqualotto (UFSC), Andréa Vieira Zanella (UFSC) 
 

 
Resumo 
Esse trabalho traz alguns dos resultados de uma pesquisa de dissertação que investigou 
as reminiscências urbanas de um local que marcou, no passado, a história da clausura 
e encarceramento na cidade de Joinville (SC). Trata-se do “Abrigo Municipal de 
Alienados Oscar Schneider” (1923-1942), primeira instituição psiquiátrica criada no 
município, que teve seu prédio construído aos fundos do cemitério municipal. Após o 
fechamento dessa instituição, o mesmo local serviu como Presídio Político (1942- 1945) 
e, mais tarde, como moradia para familiares de policias militares, para então, depois de 
demolido dar lugar à ampliação do cemitério. Pesquisar sobre o território que recebeu 
os sujeitos produzidos como infames em diferentes tempos, permitiu aproximar-se do 
esquecimento que envolve suas histórias no cotidiano da cidade. A pesquisa tratou 
especialmente sobre a condição das pessoas marcadas pela condição da loucura nesse 
território – a primeira leva de habitantes da instituição, e, para isso, passou a tatear a 
relação entre memória e variados tempos que se apresentam em um mesmo espaço. A 
partir da perspectiva teórica de Bakhtin buscou-se nessa pesquisa criar laços concretos 
com o presente, entendendo-se o par espaço e tempo em sua mobilidade criadora, em 
que o passado, nunca insulado, é percebido inscrevendo-se no presente através de 
seus vestígios. Nesse trabalho, portanto, trazem-se alguns apontamentos que 
buscaram responder uma das perguntas centrais dessa pesquisa: o que um olhar que 
se lança para o território de um cemitério, onde “descansa” a infâmia de um tempo, pode 
produzir? Buscamos refletir a partir do método de análise documental e, também, de 
uma experiência de cunho etnográfico com o território atual que abrigou ambas as 
instituições as tensões que marcaram sua existência na cidade. Tensões esses 
presentes desde a escolha da localização do prédio, as formas como o escolhem 
retratar nas fotografias, o uso que se faz das suas imagens, como também nas palavras 
que pulsam nos documentos públicos que a ele se referem –revelando assim alguns 
sentidos sobre o lugar ocupado pela instituição no espaço urbano da época, bem como 
sua memória no contemporâneo citadino. A partir da experiência de seguir os rastros 
insignificantes de uma história, que correspondem a certos fatos e sujeitos que não 
foram considerados dignos de serem memorados, reflete-se sobre a construção de um 
olhar ético e político a este objeto de estudo que pretendeu, ao visibilizar fatos e sujeitos 
obscurecidos nessa trama, afirmar a presença da infâmia que se abateu sobre esse 
lugar. Transitar nesse espaço a procura de vestígios de memórias visou tensionar tal 
território, e, já que se tratava de uma memória apagada, visibilizar o que permanecia 
obscurecido, inscrevendo-lhe memórias de futuro. Por último, também se reflete que se 
a memória não se preserva sozinha, talvez as pesquisas – e aqui tratamos dessa aposta 
de produção de conhecimento em psicologia - que procurem narrar as invisibilidades, 
lançar luz sobre determinados sujeitos e fatos históricos obscurecidos, e dar o devido 
valor às narrativas que no cotidiano acelerado da cidade estão refazendo esquecidas, 
possam ser ações de transformação sobre o espaço urbano.  
 
Palavras-chave: Memória; Esquecimento; Infâmia; Cidade; Pesquisa em Psicologia. 
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ANÁLISE DOS RISCOS DE SOFRIMENTO PATOGÊNICO NO TRABALHO DE 
TRABALHADORES SOB VÍNCULO CONTRATUAL TERCEIRIZADO NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
 

Sergio Dias Guimarães Junior (UFRJ), Vinicius Moura Barbati (UFRJ) e João Batista 
Ferreira (UFRJ) 

 
 
Resumo 
O objetivo deste estudo foi analisar os riscos de sofrimento patogênico no trabalho de 
funcionários com vínculo de trabalho terceirizado na UFRJ, investigando a relação 
dessa classe de trabalhadores com a organização na qual se inserem. Para esta 
análise, foram observadas as transformações no mundo do trabalho que deram espaço 
para a emergência de práticas flexíveis de precarização, como a terceirização do 
trabalho. Nesse propósito, foram utilizados dois métodos de análise: o Inventário de 
Riscos de Sofrimento Patogênico no Trabalho – IRST (Mendes & Araújo, 2012), que é 
um instrumento que possibilita identificar os riscos à saúde do trabalhador por meio de 
indicadores de sofrimento patogênico no trabalho, e entrevistas semi-estruturadas 
individuais e coletivas baseadas no referencial teórico-metodológico da Psicodinâmica 
do Trabalho. Essa referência investiga as relações entre saúde e trabalho e seus efeitos 
para o sujeito. Na ótica da psicodinâmica, o processo de terceirização é caracterizado 
como um modelo que favorece a fragmentação dos coletivos no mundo do trabalho, 
podendo ser essa estrutura produtora de adoecimentos, uma vez que fragiliza a 
produção identitária por meio do trabalho, visto que a identidade é compreendida como 
o “alicerce da saúde mental e somática” do sujeito (Dejours, 2008). O projeto em 
questão é produto de uma ação conjunta do Grupo Trabalho Vivo – Pesquisa e 
Intervenção em Saúde Mental e Trabalho, vinculado ao Instituto de Psicologia da UFRJ, 
da “Organização do Trabalho e Autogestão” (OTA), vinculado ao Núcleo de 
Solidariedade Técnica (SOLTEC/UFRJ) e da Associação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ (ATTUFRJ), organização recém-criada pelo movimento dos(as) 
terceirizados(as) da universidade. Os resultados da pesquisa podem subsidiar ações 
institucionais da UFRJ para com os trabalhadores com vínculo de trabalho terceirizado 
nas unidades pesquisadas e em outros locais da universidade. Tais ações podem, 
igualmente, produzir oportunidades de aprimoramento contínuo das iniciativas voltadas 
à prevenção e promoção da saúde dessa classe de trabalhadores, nos aspectos 
relacionados aos regulamentos contratuais, como o cumprimento de obrigações 
trabalhistas por parte das empresas terceirizadas, o que traria benefícios para a 
comunidade da UFRJ como um todo. 
 
Palavras-chave: Terceirização, Sofrimento Patogênico, Psicodinâmica do Trabalho  
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FORMAÇÃO-AÇÃO EM METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS  
 

Marcia Prezotti Palassi (UFES) 
 
Resumo 
A psicologia política é um campo interdisciplinar que utiliza teorias psicossociais e 
sociais, bem como metodologias de pesquisa qualitativas e quantitativas para analisar 
o mundo da política e o comportamento das pessoas nesse mundo referenciado pelo 
Estado. Diversos desafios se impõem na análise do papel do pensamento humano, das 
emoções e dos fatores sociais determinantes da análise do comportamento político. 
Portanto, este trabalho tem como objetivo propor que a formação-ação em metodologias 
participativas seja utilizada com maior ênfase para que elas se consolidem como uma 
prática de intervenção e ao mesmo tempo de produção de conhecimento. Vale 
acrescentar que a Constituição Brasileira, a partir de 1988, criou diversos mecanismos 
de participação popular (Conselhos, Orçamento Participativo, Conferências, etc) 
alterando o modus operandis da implementação de políticas públicas e a relação 
Estado-Sociedade-Mercado (Streck e Adams, 2006), o que exige a formação de 
profissionais capacitados para lidar com as tensões resultantes destas experiências. 
Dentre as diversas metodologias participativas existentes, este trabalho se volta para 
as metodologias utilizadas pelo Observatório Internacional de Ciudadania y Medio 
Ambiente Sostenible – CIMAS (CIMAS, 2009), devido as suas colaborações anteriores 
em redes de pesquisa internacionais, com foco no assessoramento, capacitação e 
avaliação de diferentes experiências participativas em diversas organizações, 
movimentos sociais, coletivos e governos de diferentes países (Villasante, 2010). Estas 
metodologias visam promover processos de transformações sociais aprendendo com 
os grupos motores e os conjuntos de ação, segundo as estratégias estabelecidas de 
acordo com as circunstâncias concretas de cada lugar onde elas serão utilizadas e que 
determinam a forma como o processo vai ocorrer e com que meios se pode contar para 
isso. Entretanto, alguns critérios comuns aplicáveis na maioria dos casos precisam ser 
adotados nos contextos que queiram utilizá-las, como: negociar com os grupos mais 
implicados no problema a ser resolvido, aceitar que ninguém é dono da verdade e que 
o processo deve ser construído conjuntamente entre pesquisadores e atores do 
processo; abrir-se a todos os pontos de vista das pessoas para explicação dos 
problemas e seus objetivos para compreendê-los, construindo a escuta de todas as 
posições de maneira coletiva e as estratégias em jogo; recolher as ideias e contradições 
das diferentes posições e as devolver para que as pessoas as analisem, assim como 
os caminhos a serem adotados, priorizando as causas a serem atendidas e por onde 
focar o processo; fazer reuniões sobre as propostas obtidas de forma participativa ao 
longo do processo para debatê-las com os setores implicados, construindo 
coletivamente as linhas que motivam a atuação conjunta desde a base social; considerar 
as pessoas implicadas como protagonistas que apontam as propostas que marcam as 
linhas de ação construindo uma rede organizativa com democracia participativa; quando 
as linhas de atuação se concretizar, avaliar o processo, monitorando-as e corrigindo-as, 
considerando os novos problemas que surgem (CIMAS, 2009). Concluiu-se que a 
escolha destas metodologias como prática de intervenção, adaptadas ao contexto 
brasileiro, permitirá o desenvolvimento da metodologia, a ampliação do escopo de 
formação acadêmica dos estudantes e a produção de publicações sobre sua utilização 
e efeitos.  
 
Palavras-chave: Práticas de Intervenção; Metodologias Participativas; Formação 
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A POÉTICA DA CIDADE AO VENTO DOS AVOADOS: EXPERIÊNCIAS 
DESINSTITUCIONALIZANTES ATRAVÉS DO TEATRO 

Breno Lincoln Pereira de Souza Diniz (UFRN), Ana Karenina de Melo Arraes Amorim 
(UFRN), Eugênio Sávio, Gabriela Trindade de Azevedo (UFRN), Laís Barreto Barbosa 
(Membro da Associação Potiguar Plural), João Maria Ferreira 
(Membro da Associação Potiguar Plural), Marcos da Câmara 
(Membro da Associação Potiguar Plural), Maria Teresa Nobre 
(UFRN) 
Resumo 
No campo da saúde mental e da reforma psiquiátrica, observamos a necessidade de 
avançarmos em ações de reinserção e reabilitação psicossocial envolvendo a dimensão 
sociocultural no processo de desinstitucionalização da loucura e das formas de adoecer 
e cuidar que historicamente segregam as pessoas com transtornos mentais. No sentido 
de contribuir para tal processo, propusemos um projeto de extensão envolvendo oficinas 
de comunicação e teatro para pessoas em situação de rua e ou portadoras de 
transtornos mentais, usuárias ou nas das redes de assistência social e saúde. Focamos 
aqui na experiência das oficinas de teatro, embasadas teórica e epistemologicamente 
na Análise institucional francesa e que tem como campo o Coletivo cênico-poético Vento 
dos Avoados. O coletivo é composto por usuárixs de serviços de saúde mental da cidade 
de Natal/RN, estudantes de Psicologia da UFRN, psicólogxs, atores e atrizes; encontra-
se hoje cerca de 25 a 30 participantes, com encontros semanais no centro de cultura na 
cidade de Natal, a Pinacoteca Potiguar. Compõe o campo de estágio para estudantes 
do último e penúltimo ano do curso de Psicologia. O coletivo teve início no segundo 
semestre do ano de 2014 e, desde então, temos desenvolvido pesquisas e intervenções 
em diferentes linguagens cênicas com o intuito de fomentar criações coletivas usando 
cenas poéticas como potencialidades para a produção de outras formas de existência. 
Vivencia-se temas como acolhimento, afetos, acesso às memórias-vivas do corpo, 
sofrimento, autonomia, processos de autoconhecimento, dor, prazer, invenção, 
resiliência. Por meio da abordagem teórica e metodológica do Teatro Documentário, 
buscamos construir de maneira cênica as inquietações, histórias e projetos de vida dxs 
participantes. Entendemos o coletivo como força instituinte no cenário da saúde mental 
na cidade, pois apostamos na micropolítica dos encontros como ferramenta política e 
de cuidado, neste saber-fazer. É sabido que no contexto da saúde (mental) a concepção 
do processo saúde-doença extrapola a dimensão biomédica, discurso hegemônico no 
âmbito da Psiquiatria, que com as suas artimanhas, vai nos fazendo acreditar ter as 
respostas para a pluralidade do campo da saúde mental. As experiências promovidas 
procuram desnaturalizar esses discursos, colocando-os em questões no cotidiano das 
vidas. A produção de autonomia nos corpos, fazem-nos seguir apostando na liberdade 
enquanto norte nos modos de se relacionar, desconstruindo as servidões do corpo e 
produzindo caminhos possíveis de experimentação. No coletivo Ventos dos Avoados 
produzimos juntxs ações políticas inovadoras, provocando novas sensibilidades 
estéticas para o cuidar no âmbito da saúde mental e colocando em questão: concepções 
maniqueístas do processo saúde-doença; o lugar da loucura na contemporaneidade; os 
modos de cuidado e expressão no âmbito da saúde/assistência social; as formas de 
socialização; as possibilidades de vivência com a cidade, tendo em vista a saída dos 
serviços para os pontos de cultura e ativação de desejos para construção de projetos 
de vida entre xs usuárixs. A experiência tem mostrado como as cenas (assim como a 
vida) encaram sua caminhada como passos políticos, criativos, sensíveis e a linguagem 
estética, em contraposição as formas burocráticas de cuidado, produz encontros 
micropolíticos enquanto ferramenta para produção de novos modos de subjetivação. 

 
Palavras-Chave: Saúde Mental; Cuidado; Teatro  
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AS CRISES NO MUNDO DA VIDA CONTEMPORÂNEO: 
UMA QUESTÃO EPISTÊMICA OU UM PROBLEMA CULTURA? 

 
José Alves de Souza Filho (UFC), Aluísio Ferreira de Lima (UFC), Kevin Samuel Alves 

Batista (UFC), André Luiz Santiago Pires Bessa (UFC), Shamara Paiva Mendes 
(UFC), Renata Bessa Holanda (UFC) 

 
Resumo 
Fenômenos contemporâneos que permeiam o cotidiano humano, como consumismo, 
judicialização da vida, medicalização da saúde, patologização dos sofrimentos, são 
temas de várias discussões e produções científicas nas áreas das ciências humanas, 
sobretudo, das disciplinas firmadas no compromisso político de produção de 
conhecimentos transformadores da realidade na construção de uma cultura 
emancipatória. Para a consecução de tal projeto, reflexões filosóficas e sociológicas de 
proeminentes intelectuais, como Edmund Husserl e Jurguen Habermas, oferecem 
elementos críticos para a compreensão, investigação e denuncia do panorama da 
cultura humana e sua permanente produção de crises no cotidiano da vida, seja na 
microestrutura dos indivíduos seja na macroestrutura das relações sociais. Tais 
questões motivam-nos na presente locução a discutir as faces epistemológicas e 
políticas da produção e manutenção das diversas formas de comprometimento do viver 
humano no que por hora conceituamos por “Crise”. Especificamente, pretendemos, 
mediante o dialogo dos autores supracitados, situar teoricamente a categoria Crise 
dentro do panorama cultural e científico da modernidade, também por eles delimitados. 
Tal apresentação justifica-se por motivos de suscitar e problematizar, por meio do 
debate, a multiplicidade de fatores que permeiam a vida humana, especialmente 
dialogando com pesquisadores preocupados em investigar e intervir, numa perspectiva 
emancipatória, em tal panorama critica. As sínteses e discussões estabelecidas partem 
de pesquisas teóricas, por meio de revisão de literatura e análise conceituais sistemática 
das categorias Crise e Mundo da Vida dentro da Fenomenologia Transcendental e 
Teoria do Agir Comunicativo, que constituem a pesquisa de mestrado Sobre 
Lebenswelt: Contribuições epistemológicas em Fenomenologia para a compreensão de 
novos sentidos do sintagma “Identidade-Metamorfose-Emancipação”, dentro do 
Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFC. Por hora, situamos que a produção 
cientifica moderna, desde seu nascimento com a naturalização e matematização dos 
métodos científicos até racionalização do viver humano mediante a conjunção de razão, 
técnica e capital, agenciou por um lado, o esquecimento ou recalcamento da tradições 
e história da auto-produção da humanidade, e, por outro lado, sistematicamente 
normatizou e burocratizou, por meios de normas, padrões e modas, o viver humano. Tal 
situação agrava o permanente estado de vazio existencial constitutivo do cotidiano dos 
indivíduos os impulsionando a satisfazerem-se por meio do consumo e da mimetização 
os fetiches vendidos pelo mercado e legitimado pelas tecnologias. Por tanto, levantamos 
a proposição que a diversas formas de Crise são produtos, o qual também 
denominamos de sintomas, de um estado alienador e massificante da fusão da 
eficiência utilitarista dos produtos científicos com os interesses colonizadores da 
acumulação do capital. 
  
Palavras-chave: Crises; Mundo da Vida; Epistemologia; Cultura; Política. 
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EIXO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E MONITORAMENTO SOCIAL: A IMPORTÂNCIA 
DA FORMAÇÃO PARA AÇÕES POLÍTICAS 

 

Laisa Forte Cavalcante (NUCEPEC/UFC), Ângela de Alencar Araripe Pinheiro 
(NUCEPEC/UFC), Jéssica Pascoalino Pinheiro (NUCEPEC/UFC) 

Resumo 
Este trabalho se propõe a apresentar o Eixo de Políticas Públicas e Monitoramento 
social, suas temáticas e práticas, como uma atividade que há quase 10 anos tem 
reconhecido a importância de uma formação política crítica e participativa, no espaço 
institucional da Universidade Pública e tem contribuído para desmitificar uma formação 
pautada em neutralidade e mera reprodução de conteúdos. O eixo, existente no Núcleo 
Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança (NUCEPEC) da Universidade 
Federal do Ceará, para seus integrantes e interessados da comunidade acadêmica, 
objetiva facilitar o engajamento de seus integrantes em atuações de cunho político e 
contribuir para o aprimoramento da atuação profissional alinhada por princípios ético-
políticos de garantia de direitos, possibilitando o melhor entendimento dos dispositivos 
em políticas públicas em diversos âmbitos (saúde, educação, assistência social, etc). 
Assim, têm sido estudados conceitos e instrumentos básicos no âmbito de Políticas 
Públicas, seu monitoramento e controle social. Utilizamos como perspectiva teórica os 
Direitos Humanos socialmente construídos, a relação Estado – Sociedade a partir de 
uma perspectiva sócio-histórica, o monitoramento e controle social como dimensões do 
exercício da cidadania. Temos como indagações disparadoras: O que são políticas 
públicas? Como se dá a formulação, a execução e a fiscalização de políticas públicas? 
O que é e como se estabelecem o orçamento público e controle social? Para abordar 
essas questões, utilizamos como metodologia encontros semanais para discussão e 
troca de ideias dos textos-base, os quais têm como principais temáticas 
problematizadas a análise da conjuntura política e social atual; a construção de Políticas 
Públicas e sua execução, trabalhando os desafios e possibilidades em instâncias 
constituintes do sistema de garantia de direitos; as questões orçamentárias referentes 
ao planejamento e execução no contexto do Ceará (mais especificamente na área das 
infâncias e juventudes); os dispositivos de acesso da comunidade para reivindicação de 
direitos em termos de monitoramento e controle social das políticas públicas, portanto, 
o exercício da cidadania e do caráter de exigibilidade de direitos. Além disso, o eixo 
requer a participação em instâncias de formulação e monitoramento e controle social 
como: Fórum DCA e/ou do Conselho Municipal ou Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente; visita orientada a uma entidade executora de políticas públicas voltadas 
para infâncias e adolescências; e a participação em pelo menos uma atividade do Poder 
Legislativo (Municipal ou Estadual) aberta ao público – Audiência Pública, Sessão 
Solene e outras. Visto essas discussões, concluímos que há uma grande importância 
de se pensar políticas públicas na universidade. Dessa forma, o Eixo de Políticas 
Públicas e Monitoramento Social vem nos possibilitando uma maior consistência nas 
nossas incidências políticas como cidadãos, e ter reflexões acerca das 
operacionalizações de políticas públicas e dos desafios para a área das infâncias e 
juventudes, no que diz respeito à proteção integral e na desconstrução da doutrina da 
situação irregular. 

Palavras-chave: Formação Política; Políticas Públicas; Infâncias e Juventudes; 
Orçamento Público; Controle Social. 
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POLÍTICAS DE PRODUÇÃO DA FELICIDADE E PRÁTICAS DE INTERVENÇÃO 
COM PALHAÇOS 

 

Tiago Cassoli (UFG) 

 
Resumo 
A pesquisa objetiva pensar a produção de processos de subjetivação a partir de alguns 
elementos das políticas neoliberais como: certa racionalidade da felicidade, a teoria do 
capital humano, a norma psiquiátrica e as novas técnicas confessionais da psicologia 
relacionadas ao riso. O que é a felicidade? Como me tornar uma pessoa feliz? Sou feliz? 
Estas questões hoje são muito comuns aos indivíduos sujeitos à racionalidade da 
felicidade, que normatiza o campo de possibilidades de nossas ações, já que a toda 
vida deve ser feliz. Como se relacionam as mais diversas experiências humanas à lógica 
da felicidade? Temos como perspectiva teórica e metodológica a obra de Michel 
Foucault que pensa as práticas discursivas como táticas de controle social, que realizam 
alianças estratégicas com outros saberes, como o direito, a filosofia, a psicologia, a 
psicanálise, etc que organizam procedimentos produtores de processos de 
subjetivação, como as práticas confessionais. Entende-se que o ser humano é um corpo 
que olha para si e para o mundo a partir da “ótica” produzida pelos saberes que fabricam, 
na relação entre si e com o indivíduo, efeitos de verdade. Foucault afirma que o 
neoliberalismo americano rompeu com a racionalidade política econômica do 
liberalismo clássico - que limitava o domínio da economia a relações de troca e de 
produção - ao expandir sua racionalidade econômica a outros domínios que até então 
não eram entendidos como econômicos, como a doença mental, a sexualidade, a 
pobreza, o casamento, etc, assim como o corpo e a vida. Temos ainda a teoria do capital 
humano, que afirma que todas as pessoas, inclusive os loucos, os doentes, os 
delinquentes, as crianças, devem ser entendidos como homo o economicus. O 
neoliberalismo propõe que os indivíduos tornem-se empresários de si mesmos e que o 
Estado formalize a sociedade com base no modelo da empresa. Como resultado temos 
o mapeamento de alianças entre os saberes na formação da racionalidade da felicidade 
– psicologia, medicina, psiquiatria, psicanálise, saúde pública, direito – que respondem 
a uma racionalidade econômica, com fins estritamente econômicos. Além das alianças 
entre os saberes que afirmam que a felicidade é a verdade manifestada da vida, há 
ainda alianças com práticas artísticas e culturais na formação de novas práticas 
confessionais da psicologia, como é o caso das intervenções com palhaços em 
hospitais, clínicas psiquiátricas, empresas, presídio, etc. Surge uma racionalidade 
política que afirma que o sujeito normal deve ser feliz, e que ainda deve manifestá-la 
por meio de sua expressão máxima, o riso, que nas diversas relações sociais atrai 
investimentos. O riso, neste contexto, aparece como uma conduta esperada, 
normatizada pelos saberes e, indicador de felicidade do indivíduo. Concluímos, nesta 
pesquisa, que há uma racionalidade econômica que governa as ações dos sujeitos 
felizes e saudáveis. 
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ANÁLISE SOBRE AÇÕES COLETIVAS: CONTRIBUIÇÕES E LIMITES TEÓRICOS 
NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 
Lívia Barbosa Lima (UFAL), Amanda Layse de Oliveira Feitosa (UFAL), Frederico 

Alves Costa (UFAL) 
 

Resumo 
Este trabalho se localiza na intersecção entre os campos da psicologia social e da 
psicologia política brasileiras, abrangendo debates relativos ao eixo Desafios para a 
Psicologia política: produção de conhecimento e práticas de intervenção. O presente 
trabalho tem como objetivo discutir o modo como pesquisadoras e pesquisadores do 
campo da psicologia social e/ou da psicologia política têm analisado o tema da ação 
coletiva. Nesse sentido, entendemos que o trabalho contribui para a análise dos modos 
como fenômenos psicopolíticos, aqui, as ações coletivas, têm sido investigados na 
produção científica, pensando as contribuições e limitações das perspectivas teóricas 
analisadas, e as implicações dos modos como os fenômenos são compreendidos para 
o processo de democratização da sociedade brasileira. O presente trabalho trata-se de 
um recorte de uma pesquisa mais ampla, na qual: a) construímos um mapeamento de 
pesquisadoras/es brasileiras/os que se identificam com a psicologia social e/ou com a 
psicologia política e que investiguem temas políticos; b) produzimos uma caracterização 
de artigos publicados por esses pesquisadores sobre temas políticos. Entendemos 
temas políticos como aqueles relacionados à manutenção de determinada ordem social 
e/ou à construção de alternativas a essa ordem. Nesse sentido, referem-se a práticas, 
institucionais ou não, que visam reproduzir relações de dominação (como legitimação e 
invisibilização de relações de poder); a modos de enfrentamento, institucionais ou não, 
a essas relações; a compreensões sobre essas relações por parte dos indivíduos; a 
constituição dos indivíduos por discursos políticos (processos de subjetivação política). 
A partir dessa concepção caracterizamos as produções científicas em seis categorias 
temáticas: 1) ação coletiva; 2) intervenção política; 3) política pública; 4) estado; 5) 
concepção sobre temas políticos e práticas cotidianas e 6) modelos teóricos e dimensão 
política. Neste trabalho, focaremos nos artigos categorizados como ação coletiva, 
publicados em português. Esta categoria engloba produções científicas que se referem 
à dinâmica dos movimentos sociais ou de outras formas de comportamento coletivo que 
visam enfrentar ou reproduzir relações de dominação.  Além disso, realizamos um 
recorte temporal: enfocamos os artigos publicados a partir do ano de 2003, início do 
Governo Lula, a partir do qual se observou o aumento do estreitamento da relação entre 
Estado e movimentos sociais foram selecionados treze artigos, publicados entre 2003 e 
2014 os quais discutem a dinâmica de movimentos sociais a partir, principalmente, do 
debate sobre participação política, identidade política, identidade coletiva, subjetivação 
política. Para além disso, abordam diferentes formas de organização, estratégias de 
articulação e limites e possibilidades no campo da mobilização política. Analisar as 
principais contribuições e limitações das perspectivas teóricas utilizadas nos artigos 
selecionados sobre a dinâmica dos movimentos sociais permite compreender quais os 
principais desafios empreendidos a essas perspectivas, possibilitando a reflexão sobreo 
que tem sido produzido no campo dos estudos das ações coletivas, tema político 
historicamente relevante no campo da psicologia política. 
 
Palavras-chave: psicologia política; produção científica; temas políticos; ações 
coletivas; democracia.  
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PROBLEMAS DE INTERVENÇÃO: A CONTRATRANSFERÊNCIA E O PODER 
INSTITUCIONAL COMO IMPEDIMENTO PARA AUTONOMIA EM UM GRUPO DE 

ADOLESCENTES 
 

Nayra Virmond de Assis (FAE), João Vitor Pereira Ukracheski (FAE), Alexandra Arnold 
Rodrigues (FAE) 

 
 

Resumo 
A prática da psicologia social comunitária se ocupa em entender e intervir sobre 
fenômenos psicossociais, compreendendo assim o conceito de comunidade e a 
construção da identidade social e individual dos sujeitos. O estágio supervisionado do 
curso de psicologia da FAE, foi realizado de agosto a novembro de 2015, em um Centro 
Social, no bairro Xaxim em Curitiba/PR, por três estudantes supervisionados. A turma 
com a qual nós, estagiários, trabalhamos, era composta por 8 pessoas, das quais 2 
eram do sexo feminino e 6 do sexo masculino, participavam de atividades extraclasse e 
tinham entre 12 e 16 anos de idade. As intervenções foram realizadas quinzenalmente, 
conforme contrato simbólico estabelecido entre os estagiários e os jovens. O objetivo 
era promover a autonomia e desenvolver em conjunto com os indivíduos formas de 
reflexão e maneiras de solucionar conflitos cotidianos, visando à formação de sujeitos 
críticos e participativos da sociedade. Durante as intervenções, procuramos contrariar a 
postura do sujeito que tem a resposta pronta, as atividades foram guiadas pela escuta, 
diálogo e problematização das questões, explicitas ou não, dirigidas pelos adolescentes. 
Os discursos da equipe administrativa não corresponderam ao esperado, sendo, por 
várias vezes, carregados de uma visão estereotipada dos adolescentes que frequentam 
o local, que eram vistos como indisciplinados e tinham negadas suas potencialidades. 
Essa visão era compartilhada por nós, estagiários, em momentos de desavenças entre 
os jovens, e quando havia desinteresse por nossas atividades, o que nos levou em cada 
supervisão a discutir formas de melhorar nosso trabalho. Alguns temas trabalhados 
geraram maior resistência, porém, assuntos como violência contra a mulher, machismo 
e esportes resultaram em ótimas experiências de troca. Os jovens refletiam sobre suas 
percepções diante das atividades com referências ao cotidiano, permitindo que 
pensássemos, a partir das atividades, novas possibilidades de atuação. No dia em que 
foi mencionado que seria a penúltima visita, os adolescentes desertaram da relação, 
não aderindo mais a qualquer proposta sugerida pelos estagiários. Em análise posterior, 
percebemos que o grupo sentiu a perda de dois educadores que saíram da instituição. 
A quebra do vínculo com os educadores e estagiários pode ter gerado para o grupo a 
sensação de não merecimento, de descredito quanto a aptidão para manutenção de 
relações afetivas e sociais sólidas e de um trabalho sério. Com a recusa dos 
adolescentes, procuramos problematizar temas de interesse deles com recursos lúdicos 
que pudessem concentrar a atenção. Disso, surgiram assuntos como estereótipos 
atribuídos às pessoas e à orientação sexual e dois estagiários, que se identificam com 
as causas LGBTs, sentiram-se atingidos e foram captados por uma dinâmica de 
contratransferência, abordando o tema com maior cólera e utilizando vídeos sobre 
homofobia de forma bastante explícita, o que produziu uma recusa mais intensa por 
parte dos adolescentes. Cabe analisar, como a sedução pelo poder e os mecanismos 
institucionais nos levaram a endossar discursos opressivos em relação aos 
adolescentes, assim como questões pessoais nossas influenciaram diretamente na 
tratativa dada a determinados temas como a homofobia, a violência contra a mulher e 
as questões de gênero.  
 
Palavras-chave: Psicologia Social Comunitária; Adolescentes; Autonomia; Homofobia; 
Contratransferência.  
 



550 
 

550 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

A PSICOLOGIA POLÍTICA COMO ELEMENTO FORMADOR DE PSICÓLOGAS E 
PSICÓLOGOS 

Mariana Luzia Aron (PUC-SP), Lucas Celestino Ramos (Uninove)  
 
 
Resumo 
Propomo-nos a discutir o ensino da Psicologia Política nos cursos de graduação em 
Psicologia. Os pensamentos e reflexões aqui compartilhados decorrem da experiência, 
do incômodo e da inquietação produtiva como docente e supervisora, na graduação em 
Psicologia, bem como do diálogo com os docentes e da proposição de estágios em 
Psicologia Política. A Psicologia enquanto ciência se preocupa tradicionalmente com o 
ser humano e suas relações, bem como os comportamentos que o individualizam, 
o que o influencia e é por ele influenciado. Neste sentido, questionamo-nos como tem 
sido a formação do estudante de Psicologia para uma atuação que leve em 
consideração o contexto social brasileiro e corrobore para reais transformações 
sociais. Embora com mais de 50 anos de regulamentação e com intensas mudanças 
sociais em nosso país no mesmo período, ainda nos dias de hoje predomina o ensino 
da Psicologia Clínica em seus moldes tradicionais nos cursos brasileiros de 
graduação em Psicologia. Há uma transformação evidente não só na quantidade de 
indivíduos que acessa o ensino superior e, portanto, também a graduação em 
Psicologia, bem como na composição socioeconômica destes universitários. A 
transformação social que de fato se quer para que haja maior equidade e justiça social 
depende de uma construção curricular que contemple aspectos passíveis de 
suportarem uma formação crítica dos novos profissionais. Pensar sobre as 
possibilidades da Psicologia ir além do consultório, da visão individualizante, 
reducionista e mercadológica, pressupõe um ensino contextualizado diante do sujeito e 
da realidade social que nos cerca. Um dos desafios do processo ensino-aprendizagem 
é construir uma visão crítica sobre a realidade neoliberal atual e um posicionamento 
ético-político para a futura atuação profissional. Tal percurso precisa ser construído por 
todos: docentes, discentes, instituições de ensino e sociedade civil. Garantir que haja 
nas grades curriculares o ensino de Antropologia e Sociologia, é insuficiente - a escolha 
do conteúdo a ser desenvolvido também é importante. É grande a chance do estudante 
estabelecer suas prioridades de modo a reproduzir o status quo e muitas vezes negar 
sua própria identidade, origem e territorialidade ao distinguir-se e de certa forma 
distanciar-se da comunidade da qual emergiu. Neste sentido, a Psicologia Política 
apresenta-se como fator campo interdisciplinar transformador e as psicólogas e os 
psicólogos como agentes de conscientização e transformação da realidade. 
 
Palavras-chave: Psicologia Política; Formação de psicólogos; Transformação social. 
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A CIÊNCIA E TÉCNICA PSICOLÓGICA A SERVIÇO DA IDEOLOGIA RACISTA? 
 

Carlos Vinicius Gomes Melo (USP) 
 
Resumo 
No Brasil, o desenvolvimento da psicologia se deu diretamente debruçada sobre o tema 
das relações étnico-raciais, desde os seus primeiros momentos, através dos 
conhecimentos agostinianos jesuíticos, passando pela medicina psiquiátrica 
ninarodriguiana, pela tecnologia psicológica utilizada nos estudos do Projeto UNESCO, 
na década 1950, a até os dias de hoje. Já num contexto histórico de surgimento da 
ciência psicológica, há a simultaneidade do primeiro laboratório e Instituto em 1891 com 
Wundt, a primeira reflexão elaborada acerca do inconsciente, com Freud, em 1886, que 
são condizentes ao auge da revolução industrial na Europa e a "abolição da 
escravatura" no Brasil. Tal ensaio, que questiona sobre como a ciência e técnica 
psicológica pode estar a serviço da manutenção do racismo e de desigualdades raciais, 
coloca em evidência algumas questões que atravessam a atuação e formação da 
Psicologia as relações étnico-raciais, sob o prisma da Teoria Crítica da Sociedade, 
elaborada através das ideias de: Ciência e técnica como ideologia de Junger Habermas, 
Capitalismo Tardio de Theodor Adorno, Trabalho, obra e ação de Hannah Arendt e De 
uma ciência para e não tanto sobre negros desenvolvido por Eduardo de Oliveira e 
Oliveira. Além destes, também são trabalhados conceitos como: Modernidade, 
Individualidade e Reificação. Este ensaio teórico é parte do material que está sendo 
desenvolvido na pesquisa de doutorado sobre a atuação dos/as profissionais de 
psicologia no tema das relações étnico-raciais. Um estudo quantitativo e comparativo 
entre estados de diferentes regiões do país, no qual busca descrever, comparar e 
analisar associações entre as às áreas de atuação, dos tipos de serviço, seus territórios, 
as linhas teóricas desses profissionais, a sua formação acadêmica e acerca de práticas 
interventivas, grupais ou individuais, no tema das relações étnico-raciais. Enquanto 
considerações conclusiva deste ensaio atenta-se que os profissionais de psicologia são 
aqueles que têm como objetos de estudo e trabalho os fenômenos psíquicos e 
subjetivos, o comportamento, o desenvolvimento humano e a experiência de vida, assim 
como as relações interpessoais e processos grupais; e que racismo, enquanto uma 
ideologia, afeta todas estas dimensões humanas, através da estigmatização, 
preconceito e discriminação racial, impactando na saúde, no desempenho intelectual e 
educacional, autoestima, dentre outros aspectos. Assim este profissional pode ter como 
objeto de cuidado e atenção, desenvolvendo tecnologias, para as pessoas-alvo do 
sofrimento psíquico decorrente do racismo, e do mesmo modo como trabalhar em 
estratégias para a redução do viés de preconceito e personalidade autoritária. 
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A RESISTÊNCIA POLÍTICA DA EXTENSÃO CONTRA A SUBCIDADANIA 
 

Juliana Maria do Nascimento Mota (UFC), Dra. Francisca Denise Silva do Nascimento 
(UFC), Coautora: Denise da Silva Araújo (UFC) 

 
 

Resumo 
Este trabalho trata de como as experiências da extensão LAEDES(Laboratório de 
Estudos das Desigualdades) possibilitam, dentro da academia, entender que a situação 
de vulnerabilidade social e econômica, e as diversas faces da pobreza nãosão 
fenômenos naturais, mas sim, construídos por processos sóciohistóricos que 
influenciam não somente no aspecto objetivo, mas sobretudo, na dimensão subjetiva 
dos empobrecidos.Com base na pesquisa bibliográfica e nas ações de extensão, 
compreende-se que ao sujeito pobre não lhe falta somente o material, mas também, 
desencadeiam-se fatores que implicam um determinado modo de se ver, comportar e 
decidir a própria história.  Bem como afirma “A vida social do homem simples e cotidiano, 
cuja existência é atravessada por mecanismos de dominação e de alienação [...] 
distorcem sua compreensão da história e do próprio destino” (Martins, 2000). O grupo 
de extensão no curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará supracitado, 
favorece um constante debate acerca dessa temática, em que se posiciona na 
contramão das linhas interpretativas como meritocracia, ideologia do desempenho, 
dentre outras, que responsabilizam unicamente os empobrecidos por suas “escolhas”, como 
se estas fossem deslocadas do contexto social, político e econômico Nossa extensão 
prioriza e entende que há na história dessas pessoas, saberes e representações que 
emergem de um contexto construído socialmente. Nas ações, tentamos através do 
conhecimento/informação que levamos, incitar as pessoas à reflexões sobre si, sobre 
questões sociais envolvidas.No contato com a comunidadebuscamos reconhecer o 
cotidiano na história e a história no cotidiano, (Martins, 2000).Nas ações executadas 
comestudantes de escolas públicas, ex-estudantes etrabalhadores,objetivamos 
entender como aspessoas dessa condição social, econômica e política, constroem suas 
representações sobre si e sobre o outro de modo a seguirem, sem perceber o caminho 
da subcidadania. “A noção de subcidadania implica uma hierarquia valorativa das 
pessoas, implícita e enraizada institucionalmente de modo invisível, que determina 
quem é ou não gente, e, por consequência, quem é ou não cidadão. Tal processo incide 
fundamentalmente nos acessos diferenciados aos recursos materiais e simbólicos na 
vida social” (Souza, 2003). Através da pesquisa e atividades de extensão, observamos 
a relação entre uma série de ausências emocionais, materiais, de criticidade (que não 
fazem parte da base, das relações cotidianas dessas pessoas), com a produção e 
reprodução das pobrezas. Não pretendemos dizer ao sujeitos empobrecidos como eles 
devem se comportar, mas defendemos com solidez, baseados na experiência empírica 
e pesquisa teórica que o conhecimento é um caminho, podendo assim ser um roteiro 
divergente à subcidadania.  
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DESAFIOS PARA O ENDEREÇAMENTO DA DEMANDA DO ADOLESCENTE NA 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Carolina Bertol (PUC-SP), Mariana Beluzzi (PUC-SP) 
 

Resumo 
A execução de políticas públicas destinadas a garantir os direitos dos adolescentes é 
ainda um grande desafio no âmbito da Assistência Social. Em nossa atuação fica 
evidente que as principais políticas para essa população ainda contribuem para a 
criminalização do jovem e muitas vezes as ações que visam proteger acabam gerando 
ainda mais vulnerabilidade e afastando o adolescente dos serviços destinados a atendê-
lo. Compreendemos que para essa situação, contribui a hegemonia do discurso 
desenvolvimentista nas políticas públicas, o qual localiza o adolescente em uma posição 
intermediária, constituindo a ele um não-lugar, uma vez que ele não pode nem ser 
protegido como uma criança e nem efetivar uma participação social como adulto, 
dificultando a formulação e escuta de uma demanda do adolescente aos serviços 
socioassistenciais. Frequentemente, tal impossibilidade de endereçamento é 
interpretada como ausência de demanda, obscurecendo assim, os processos que 
atuam na invisibilidade da mesma. Embora o ECA tenha promovido avanços na 
concepção e nas ações destinadas aos adolescentes, possibilitando a saída do lugar de 
objeto de tutela, controle e disciplina do adulto para o seu reconhecimento como sujeito 
de direito, percebemos que essa mudança não foi suficiente para modificar o 
atendimento oferecido a alguns adolescentes, tais como aqueles que cumprem medida 
socioeducativa ou estão acolhidos em serviços próprios a este fim (Méndez, 2000). Com 
o intuito de analisar estas questões, nos apoiamos na psicanálise clínico-política (Rosa, 
2015), cuja compreensão do adolescente como sujeito implica em considerá-lo um ser 
falante, um ser falado, um fala-ser e, portanto, alguém não isolado de seus laços, de 
sua família e comunidade e portador de uma história. Articulada a esta concepção de 
sujeito, compreendemos a adolescência como a construção de uma passagem da cena 
familiar para a cena social; passagem esta que dependerá da antecipação e do pré-
investimento que o discurso social faz sobre o lugar destinado ao sujeito adolescente 
(Aulaigner, 1979). É o Outro, que tem pais, professores, profissionais dos serviços 
socioassistenciais como representantes, quem outorgará ao adolescente um lugar de 
pertencimento, que permitirá que ele ocupe este lugar. A experiência de reconhecimento 
do adolescente somente se dará caso ele não tenha sido apagado como sujeito pelo 
Outro, que ele não seja reduzido à objeto, não seja invisibilizado pelo Outro. Assim, 
entendemos que o trabalho de constituição do adolescente como sujeito de direitos 
implica em problematizar a visão desenvolvimentista e universalizante que norteia as 
práticas daqueles que executam as políticas públicas e que invisibilizam a demanda do 
adolescente (Burman, 2008; Castro em al. 2010; Rosa, 2015). Apresentaremos como 
as experiências de discussão de casos podem ser uma forma de operar esta 
problematização e visibilizar a demanda. Entendendo o caso não como o indivíduo 
adolescente, mas como aquilo que pode se constituir como um enigma a política a partir 
do atendimento do adolescente e no qual a rede de atendimento se debruça. Essa 
proposta nos permite problematizar a universalidade da política a partir do singular, 
desconstruir a política como uma proposta totalizante, buscando articular corpo e 
história no âmbito das políticas públicas.  

Palavras-chave: adolescência; sujeito de direitos; demanda; política de assistência 
social.  
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EMPODERAMENTO, RESILIÊNCIA E BEM-ESTAR: PERSPECTIVAS DA 
PSICOLOGIA POSITIVA 

 

Luiz Kennedy de Almeida Silva (UNILEÃO), Eric Klepton de Oliveira Benício 
(UNILEÃO), Millena Raianny Xavier da Silva (UNILEÃO), João José Borges Lopes 

(UNILEÃO) 
 

Resumo 
O presente trabalho buscou, através de uma revisão bibliográfica, compreender como a 
psicologia positiva traz em sua bagagem teórica aspectos relativos a tomada de poder 
sobre a própria vida e sua consequente relação com a resiliência e o bem-estar. Foram 
utilizadas na pesquisa artigos e livros acadêmicos que abordassem a temática presente, 
arquivos estes encontrados tanto na internet, nos sites Pepsic e Scielo, como em 
bibliotecas físicas. Inicialmente, contextualizando a questão, entende-se que a 
psicologia positiva é uma corrente psicológica derivada das correntes humanistas que 
tem como objetivo principal entender como determinadas questões da vida humana 
(como as emoções, afetos, relacionamentos, etc.) estão relacionados a uma forma de 
vida saudável. Criada por Martim Seligman, esta abordagem surge em contraponto as 
correntes psicológicas clássicas, que dão enfoque maior na doença e acabam ignorando 
aspectos importantes do viver humano, como o bem-estar subjetivo, social e 
psicológico. Segundo a conjectura positiva, para se chegar ao empoderamento, ao bem-
estar, a felicidade e aos demais aspectos positivos da existência humana é necessário 
experienciar com fluidez e flexibilidade certas habilidades que gerarão um modo de ser 
otimista. Dentre estas habilidades estão a resiliência, que pode ser definida como a 
capacidade de sobressair-se frente às condições aversivas, o caráter, que é mediado 
pelas forças e virtudes enquanto condição existente que permite vitalidade e 
performance na forma de um sujeito se comportar, e o otimismo, que é a confiança nas 
competências de si próprio. Desta forma, buscando entender as formas e possibilidades 
que o homem tem para se chegar ao bem-estar, principalmente o subjetivo, e ao 
empoderamento de si, diversos estudos empíricos e revisões literárias e 
epistemológicas vêm sendo realizados na comunidade científica acerca da área. 
Geralmente, nos estudos que se submetem a conceituação do bem-estar subjetivo, 
consideram-se conceitos como felicidade, estado de espírito e satisfação com a vida 
como relevantes, sendo, portanto, compreendido como uma delimitação conceptual 
relativamente abrangente. 
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PSICOLOGIA COMUNITÁRIA 

 
David Maia Laurindo do Vale (UFC), Maria Natália Bizerra Pimentel Monteiro (UFC), 
Gisely Roberta Gomes Silva (UFC), Elívia Camurça Cidade (UFC), Verônica Morais 

Ximenes (UFC) 

 

Resumo 
O “Bom Dia, Comunidade! ” é um projeto de extensão importante para as práticas de 
ensino do Núcleo de Psicologia Comunitária (NUCOM) da Universidade Federal do 
Ceará (UFC). Iniciado em 2003, tem por objetivos construir espaços de socialização e 
aprendizado sobre a Psicologia Comunitária por meio de um grupo de estudos quinzenal 
e cooperar para o desenvolvimento de um olhar crítico acerca da Psicologia 
Latinoamericana e sua contribuição para a realização de uma práxis libertadora. 
Participam das atividades de estudo do “Bom Dia, Comunidade!” estudantes de 
Psicologia e áreas afins da UFC e de outras instituições de ensino, profissionais que 
desenvolvem atividades no campo das Políticas Sociais e Comunitárias e lideranças 
comunitárias. A organização e mediação dos encontros são de responsabilidade dos 
alunos extensionistas do NUCOM que, por meio do projeto, aproximam-se e 
desenvolvem metodologias de facilitação de grupos em consonância com o método 
dialógico-vivencial (Góis, 2003), o que torna o espaço importante para a formação do 
estudante enquanto futuro profissional de Psicologia Comunitária. A supervisão das 
atividades é de responsabilidade de estudantes de pós-graduação que compõem o 
NUCOM e que já acumulam vivências tanto como extensionistas, quanto como 
profissionais que desenvolveram atuações coerentes com a Psicologia Comunitária. Os 
encontros se dão de forma participativa, sendo os textos abordados cofacilitados por 
todos os integrantes. No começo do grupo, há a construção de um contrato de 
cooperação, que é construído por todos os participantes. Somado a isso, são 
desenvolvidos momentos vivenciais chamados de ‘Momento de Cuidado’ nos quais é 
possibilitado aos participantes o encontro e o diálogo entre si de diferentes formas, seja 
durante o preparo de um lanche coletivo, seja por meio de uma atividade de 
relaxamento, por exemplo. Os temas abordados no grupo variam de acordo com a 
demanda dos participantes. Temas como introdução à Psicologia Comunitária, bases 
teórico-metodológicas e categorias de análise da Psicologia Comunitária, além de 
temas correlatos, tais como Saúde Comunitária, Políticas Públicas, assistência social e 
processos de intervenção psicossocial, fazem parte do cronograma de estudos do 
grupo. Diversas são as técnicas de facilitação de grupo trabalhadas, com destaque para 
o Círculo de Cultura (Freire, 1994), vivências em Biodança (Toro, 2005) e rodas de 
conversa. Documentários, filmes, poesias e letras de música são utilizados como 
importantes instrumentos de mediação durante os encontros. Após o encerramento 
semestral de cada grupo, há a emissão de certificados para os participantes que tiveram 
75% de assiduidade nos encontros, com a carga horária de 20 horas. Ao longo dos 
anos, o Grupo de estudos tem se mostrado como um importante potencializador das 
propostas de Ensino e Extensão, numa parceria entre a Graduação e Pós-Graduação. 
É um espaço promotor de debates sobre a conjuntura sociopolítica brasileira, o que 
contribui para a formação crítico-reflexiva em Psicologia Comunitária. Além disso, 
entende-se que o projeto pode contribuir para a formação dos alunos extensionistas, 
não apenas com a possibilidade de estudo e aprendizado, mas também por meio do 
contato direto com práticas docentes.  
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COLONIALISMO, POLÍTICA E HISTÓRIA DA PSICOLOGIA 

Francisco Teixeira Portugal (UFRJ) 
 
Resumo 
Consultando a variedade das histórias da psicologia construídas nas últimas décadas, 
especialmente no Brasil, constatamos a hegemonia da história centrada na produção 
de indivíduos considerados relevantes e em temas e teorias consolidadas. Para dizer 
resumidamente: uma história dos instituídos. Houve, por outro lado, notável crescimento 
de histórias problematizadoras. Neste sentido, o gênero e os feminismos colocaram 
questões relevantes para os que se interessam pelo percurso do saber, o local – e suas 
derivações centro e periferia – se apresentou na reflexão conhecida como indigenização 
da psicologia, a cultura inseriu aspectos relevantes nas histórias da psicologia. Esta 
pesquisa pretender oferecer visibilidade a aspectos políticos da produção do 
conhecimento histórico da psicologia. A elaboração, nas últimas décadas, de histórias 
da psicologia no Brasil evidencia colonialismo em diferentes aspectos: 1. na reiterada 
busca por antecedentes históricos em países europeus e da América no Norte (mesmo 
que neste último caso as universidades estivessem em processo de consolidação no 
final do século XIX), 2. na replicação, no Brasil, da história de nomes e temas, 3. na 
perspectiva disciplinar da psicologia, em especial, da psicologia social como 
pressuposto na elaboração da história da psicologia. Considerando estes aspectos, esta 
pesquisa tem sido construída por meio da seleção e análise das histórias da psicologia 
no Brasil nas duas últimas décadas e pelo confronto com o material primário restrito aos 
anos de 1895 a 1932 tendo como foco as produções da psicologia voltadas às práticas 
educacionais. Como resultado preliminar, apresento análises de uma produção em 
psicologia social no início do século XX no Brasil e o confronto estabelecido com a 
reflexão francesa. Em 1905 o ensaio de psicologia social América Latina. Males de 
origem de Manoel Bomfim teceu críticas consistentes às análises de autores 
estrangeiros, em especial, a Gustave Le Bon sobre a situação subalternizada da 
América Latina em relação aos países colonialistas europeus. A tese do livro expunha 
a situação dependente do Brasil e de outros países da América Latina como produto de 
uma ação contínua de colonização. Embora seja relevante apresentar os argumentos 
de Bomfim contra os argumentos de Le Bon, a ênfase desta análise dirige-se para a 
robustez da crítica de Bomfim ao já celebrado intelectual francês. Chama também 
atenção a denominação psicologia social atribuída pelo autor ao texto e as conotações 
políticas e politizantes de suas análises. A historiografia da psicologia no Brasil não 
atribuiu relevância a este texto embora a educação tenha sido objeto de atenção entre 
os historiadores da psicologia. Dois dos três aspectos da produção de conhecimento 
histórico sobre a psicologia acima indicados lançam luz sobre as exclusões de 
historiadores da psicologia. O texto de Bomfim, por um lado, não replica ou venera o 
dos autores franceses, ingleses, alemães e norte-americanos, mas dialoga e combate 
no tom do debate acadêmico, por outro, considera a psicologia social não propriamente 
uma disciplina ou sub-área da psicologia, mas uma forma de problematizar e conceituar 
as razões e consequências sociais, psicológicas e históricas da situação dependente da 
América Latina. 
 
Palavras-chave: história da psicologia no Brasil, colonialismo, psicologia social 
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MOVIMENTANDO OLHARES: REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS DOCENTES A 
PARTIR DE GRUPOS DE PROFESSORAS(ES) EM UMA ESCOLA MUNICIPAL 

DO RIO DE JANEIRO 
 

Leandro Santos Groba (UFRJ) 

Resumo 
Esta comunicação objetiva fazer uma reflexão sobre práticas docentes e as possíveis 
intervenções da psicologia escolar e educacional, a partir do desenvolvimento de um 
trabalho com quatro grupos de professoras(es) da Escola Municipal Uruguai 
(quatorze docentes por grupo), localizada no bairro Benfica, na cidade do Rio de 
Janeiro. Trabalharei com a metodologia dos grupos operativos de Pichon Rivière 
visando possibilitar um espaço de fala e escuta sobre a prática docente. Como 
referencial teórico, buscarei dialogar com as autoras: Beatriz de Paula Souza, Maria 
Helena de Souza Patto, Moura Filho e Marilene Proença, a partir de suas respectivas 
reflexões sobre as queixas escolares, a instituição escolar e os discursos oficiais 
sobre os problemas de escolarização, humilhação social e humilhação política, e a 
medicalização da educação. De acordo com Biancha Angelucci e Flávia Lins, a 
psicologia não se define pelo lugar onde se realiza, mas pelo compromisso ético-
político que ordena e sustenta a relação concreta entre a(o) psicóloga(o) e o usuário 
do serviço prestado. Dentro desta perspectiva, acreditamos que o profissional da 
psicologia que se dedica ao trabalho com a instituição escolar, deve ter em mente 
que a escola se localiza em uma sociedade e que, por isso, as dinâmicas sociais 
refletirão de forma direta ou indireta neste espaço. A reflexão da escola como 
instituição localizada em uma sociedade que influencia as relações entre os atores 
escolares, nos faz reconfigurar a ação da psicologia frente as queixas escolares. Na 
medida em que desnaturalizamos as relações entre os atores escolares, o foco da 
ação da psicologia se redireciona para as relações e os discursos explicativos destas 
relações. Assim sendo, temas como humilhação social/humilhação política, racismo, 
estigmas, estereótipos, preconceitos, gênero, entre outros, ganham relevância para 
o fazer da psicologia escolar e educacional. É nas relações e discursos que a 
psicologia se relocaliza na busca de uma ação crítica e libertária, visando a 
movimentação dos olhares e entendimentos sobre as queixas escolares.  Neste 
sentido, espera-se, no caminhar desse trabalho, refletir de forma crítica as relações 
entre os atores escolares, bem como os discursos que orientam estas relações, 
investindo em uma forma de fazer psicologia orientada para a movimentação dos 
olhares sobre as queixas escolares e a dinâmica institucional, que reflita sua 
complexidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



558 
 

558 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

ASSÉDIO MORAL E CULTURA DADESPOLITIZAÇÃO 
DAS FORMAS DE VIDA NO TRABALHO 

 
João Batista Ferreira (UFRJ) 

 
Resumo 
O objetivo desta apresentação é discutir articulações entre situações de assédio moral 
e a cultura de despolitização das formas de vida no trabalho. O referencial e o método 
adotados têm como base os estudos e pesquisas realizados pelo Grupo Trabalho Vivo 
- Pesquisas em Arte, Trabalho e Ações Coletivas, vinculado ao Programa de Pós-
Graduação e à Graduação em Psicologia do Instituto de Psicologia da UFRJ.A 
discussão parte da problematização dos modos instrumentais de gestão das 
organizações contemporâneas, articuladas com base em um regulador primordial - o 
princípio único do produtivismo -que denominados prescrito soberano (Ferreira, 2009; 
2016). O prescrito soberano ultrapassa o poder diretivo das organizações e se configura 
como prática de dominação; é produzido e produz uma cultura de naturalização e de 
desabilitação dos direitos dos trabalhadores – que denominamos cultura de 
despolitização. A partir dela, diversos efeitos são produzidos:  flexibilização e 
precarização das condições de trabalho, com fortes consequências na vida dos 
trabalhadores, como: fragmentação dos coletivos, exacerbação do individualismo, 
deterioração das relações de trabalho e produção de situações de violência e 
assédio moral, caracterizadas como patologias sociais do trabalho (Dejours, 2012). 
Como resultados e discussão, caracterizamos uma cultura da despolitização marcada 
porambivalências e/ou contradições entre discursos e práticas organizacionais (há 
sinais de participação nos processos decisórios, inclusão e oportunidades, mas 
predominam exclusões sutis ou explícitas); caracterizada por uma prática perversa do 
tipo só-que-não (odiscurso é de respeito aos trabalhadores, mas a práticanão). A cultura 
da despolitização produz formas de sentir, pensar e agir nas quais identificamos: a) 
poder abusivo que se sobrepõe e desabilita o acesso a um ou mais direitos dos 
trabalhadores; b) abandono e  banimento de quem busca o exercício desses direitos, 
pois não há instâncias de recursos; c) paralisia das formas de vida dos trabalhadores 
por situações de violência, como assédio moral; d) redução da vida à simples 
sobrevivência, eticamente desqualificada (Agamben, 2009); e) as referências legais e 
éticas deveriam ser acessíveis a todos, a qualquer hora, mas não são.Com base nestas 
considerações, concluímos que o enfrentamento do assédio moral no trabalho passa 
pelo desenvolvimento de ações que ofereçam visibilidade e possibilidades de 
transformação dessas situações, que demandam cuidados e atuação integrada 
(Leclerc, 2005; Dejours, 2012), considerando: a) interdependência complexa das 
dimensões individuais, interpessoais, grupais, organizacionais e sociais; b) campos de 
forças, interesses e relações de poder formal e informal; c) causas que apontam para 
além das situações individuais; d) articulação de áreas, processos e informações 
(motivos dos afastamentos, inquéritos administrativos, ouvidoria, pesquisas com 
grupos, clínicas do trabalho, entrevistas de desligamento); e) abordagens específicas 
para cada caso; f) ações articuladas de curto, médio e longo prazos; g) a demora nas 
ações de intervenção produz sérios e amplos contágios; h) construção deespaços de 
fala e discussão, fundamentais para a compreensão dos fatores que produzem o não 
dizer, dos efeitos paralisantes do medo. Em linhas gerais, a construção de um campo 
de referências que possibilitem o enfrentamento dessas situações e a produção de 
formas de vida ética e politicamente qualificadas. 
 
Palavras-chave: cultura da despolitização; assédio moral; violência; trabalho; formas 
de vida no trabalho. 
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MAPEAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO E CUIDADO DOS MUNICÍPIOS DA 
COMARCA DE LAJEADO/ RS – BRASIL 

 
Débora Vescovi, Patrícia Mees, Priscila Pavan Detoni, Gabriela Kunzler, Olinda Maria 

de Fátima Lechmann Saldanha 
(UNIVATES) 

Resumo 
Este trabalho versa sobre a proposta da intervenção desenvolvida a partir da análise do 
contexto e das práticas vivenciadas no Serviço de Assistência Jurídica – SAJUR, 
vinculado à Universidade Integrada do Vale do Taquari de Ensino Superior -UNIVATES, 
na cidade de Lajeado/RS - Brasil. O SAJUR é um serviço de Assistência Jurídica, onde 
acontecem os estágios das áreas do Direito e da Psicologia, que atende a população 
de baixa renda da Comarca de Lajeado. Em nossa prática de estágio, embasados pela 
Análise Institucional efetuamos o trabalho a partir da constatação de que as demandas 
dos/as clientes/usuários/as que frequentam o serviço iam além da alçada jurídica, mas 
necessitavam de encaminhamentos para rede de atenção e cuidado de diferentes 
políticas públicas como saúde, educação e assistência social. A proposta objetivou 
mapear as ações realizadas pelos oito municípios da região, bem como os recursos que 
disponibilizam para a comunidade. Assim, estreitou-se o vínculo entre o serviço do 
SAJUR e os serviços dos Municípios, conhecendo quais são as instituições da rede de 
políticas públicas que cada município possuía, a fim de possibilitar articulações. Desta 
forma, realizou-se uma integração entre SAJUR e os serviços da rede dos municípios, 
que promovem cuidado para as mais diferentes necessidades; sensibilizando para a 
importância de um trabalho em rede. Como estratégia metodológica, efetuou-se o 
mapeamento do território. Ao final, produziu-se um material informativo com base nas 
informações obtidas nos encontros. Com a realização dessa atividade, consideramos 
que os resultados obtidos podem promover maior acessibilidade aos recursos 
disponíveis à população; ampliação do conhecimento entre e pela rede, bem como a 
sensibilização dos representantes dos municípios, para que se envolvam cada vez mais 
na promoção do cuidado psicossocial. O cuidado psicossocial precisa pensar a 
inseparabilidade entre o individual e o coletivo, entre o pessoal e o político, entre o 
privado e o público, porque entende a subjetividade atravessada por múltiplos vetores. 
Dessa mesma forma, observou-se a importância de que os/as profissionais que 
trabalham com as políticas públicas realizem um trabalho em rede entre os diferentes 
setores, acolhendo os sujeitos e suas diferentes demandas, com propostas de cuidado 
e orientação, comprometendo-se com as realidades locais e subjetivas. 

 
Palavras-chave: Mapeamento, Rede, Políticas Públicas, Psicologia. 
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ESCUTAR OU NÃO ESCUTAR, EIS A QUESTÃO: UM OLHAR SOBRE O 
CONTEXTO DE TRABALHO DOS PSICOTERAPEUTAS QUE ATENDEM EM 

CLÍNICAS CREDENCIADAS EM PLANO DE SAÚDE. 

Vanessa Ribeiro de Oliveira e João Batista Ferreira 

 
Resumo 
O presente estudo busca discutir a situação de trabalho dos psicoterapeutas que 
atendem em clínicas credenciadas em planos de saúde, bem como destacar os efeitos 
da realização deste tipo de atendimento na saúde desses trabalhadores. O termo 
precarização, é derivado da palavra precário, do latim precarius, que significa o que é 
obtido pela prece, relacionado aquele que se subordina ao desejo do outro implorando 
algo desse ser, entendido como o todo poderoso. A partir da etimologia do termo é 
possível destacar palavras como subordinação e sujeição, que se conectam 
intimamente a noção de precarização relacionada ao trabalho (Cruz, 2013). Bordieu 
(apud Cruz,2013) aborda a precarização sob o status de um regime político que exerce 
a dominação a partir de uma situação de insegurança e aceitação da exploração, que é 
institucionalizada. A insegurança e a instabilidade são marcas de uma lógica flexível 
engendrada por conveniências, que desloca responsabilidades e naturaliza processos 
de exclusão e violência social (Costa & Gomes, 1999).  Falar dos profissionais que 
atuam, a partir de convênios com planos de saúde, já é explicitar uma realidade precária, 
de trabalhadores sujeitos a uma particularidade de regras e limites de cada uma das 
operadoras com as quais está credenciado. O presente estudo aborda um eixo ainda 
mais precário desses trabalhadores: os psicoterapeutas que prestam serviços aos 
planos a partir de terceiros (Sadi, 2007). Imersos em um cenário onde: 
encaminhamentos médicos são necessários para que o psicoterapeuta realize a sua 
função; a baixa remuneração é uma realidade, na esmagadora maioria das vezes e 
quem estabelece um prazo para o acompanhamento psicológico é a operadora do plano 
(Quayle, 2007). A realidade destes psicólogos ainda traz como agravante o fato de que 
ao prestar serviço a terceiros, o valor recebido por este profissional não corresponderá 
a natureza ou retribuição pelo serviço prestado, mas o suficiente para garantir o lucro 
do “intermediador”, que também não convém chamar de empregador, já que os vínculos 
trabalhistas estabelecidos nestes contextos são diversos (Sadi, 2007). Além disso, vale 
destacar as dificuldades mercadológicas que muitas vezes impulsionam estes 
psicólogos se vincularem a este tipo de trabalho, o que não anula a sua 
responsabilidade técnica e ética perante os casos atendidos (Costa, 2007). Como é o 
trabalho do psicólogo diante de todos esses impasses? Como fica a saúde deste 
profissional que tem como função o cuidado com a saúde de tantos outros? Essas e 
tantas outras perguntas incitam o desdobramento deste tema, com o intuito de discutir 
os processos de subjetivação possíveis neste cenário. Esta pesquisa encontra-se em 
fase de desenvolvimento e será constituída de 30 (trinta) entrevistas individuais semi-
estruturadas com os psicoterapeutas. Os dados serão discutidos a partir da análise de 
núcleos de sentido de Mendes (2007).  Pretende-se a partir desses resultados, ampliar 
os debates sobre o tema, embasar a revisão ou criação de políticas relacionadas à 
saúde dos trabalhadores e discutir possibilidades de intervenção nesse contexto. 
 
Palavras-chave: saúde do trabalhador; psicodinâmica do trabalho; planos de saúde; 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E BULLYING: UM ESTUDO COM ADOLESCENTES DE 
UMA ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA 

 
Grazielli Fernandes (Unilasalle), Maria Angela Mattar Yunes (Unilasalle) 

 
Resumo 
Este estudo, que integra uma pesquisa de Mestrado, teve por objetivo investigar a 
ocorrência de violência doméstica e bullying em uma escola pública situada em Canoas, 
Rio Grande do Sul, Brasil. Os objetivos específicos são: apresentar os números da VD 
e do bullying na escola pesquisada; possibilitar a reflexão, por parte dos adolescentes, 
acerca das duas formas de violência; apresentar subsídios para a implementação de 
programas de intervenção e de políticas públicas adequados à realidade das 
comunidades escolares. Como docente do Ensino Fundamental, a pesquisadora 
passou a conviver com situações de violência em sala de aula, o que motivou a 
realização deste estudo. Assim, participaram da pesquisa 112 adolescentes de ambos 
os sexos (61,6% meninas e 38,4% meninos), com idades entre 12 e 17 anos. Foram 
aplicados três questionários para investigar as seguintes questões: a) Perfil 
sociodemográfico, b) Violência Intrafamiliar e c) Percepções de bullying. Os resultados 
revelaram que a maioria dos adolescentes (65%) sofrem violência doméstica, sendo 
74% do sexo feminino e 51% masculino. Os participantes declararam sofrer mais 
violência psicológica (37%), seguida de agressão física (30%), negligência (30%) e 
violência sexual (4%). Os agressores são, majoritariamente, o pai e a mãe (64,9%). 
Quanto às ocorrências de bullying, constatou-se que 67,9% declaram-se alvos, autores 
ou alvos/autores, sendo 42,9% do sexo feminino e 25%, do masculino. A partir do 
cruzamento de dados entre VD e bullying, constatou-se que 69,9% das meninas e 
30,1% dos meninos convivem/conviveram com as duas formas de violência. Destes, 
73,6% declararam ser alvo; 80% autores e 76,9% alvos/autores de bullying. Portanto, 
comprova-se que a maioria dos adolescentes está envolvida em situações de bullying e 
de violência doméstica, o que comprova o aspecto sistêmico da violência, em que as 
ações de um microssistema refletem nos demais, conforme perspectiva bioecológica do 
desenvolvimento humano, de Bronfenbrenner. Diante destes resultados, torna-se 
evidente que as políticas públicas e os projetos de intervenção devem ser 
implementados de forma a integrar os dois principais microssistemas aqui analisados, 
que são escola e família, os quais devem atuar juntos no combate a essas formas de 
violência. Salienta-se que, no dia 06 de novembro de 2015, foi sancionada a Lei de 
Combate ao Bullying (Lei 13.185/15), que institui o Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática (Bullying) em todo o território nacional, um importante passo rumo à 
promoção da cultura da paz nas escolas. Como produto final da pesquisa, os alunos da 
escola pesquisada a integraram um grupo de estudos relativo ao tema logo após 
participação no estudo e demostraram satisfação e envolvimento em protagonizarem a 
prevenção ao bullying. 
 
Palavras-chave: violência doméstica; bullying; intervenção psicoeducacional. 
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CONSCIENTIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: PRÁTICAS EM PSICOLOGIA 
COMUNITÁRIA EM CONTEXTO DE OPRESSÃO E POBREZA EM TERRITÓRIO 

URBANO 

João Evangelista Colares Filho (UFC), Bibiana Cardoso Bacelar (UFC), David Maia 
Laurindo do Vale (UFC) 

 

Resumo 
O Nucom (Núcleo de Psicologia Comunitária) é um núcleo de ensino, pesquisa e 
extensão do Departamento de Psicologia da UFC, criado este, oficialmente, no 
Departamento de Psicologia da UFC em 1992. O Nucom atua em duas áreas em seus 
projetos de extensão, um no campo rural e outro no campo urbano. Seus projetos, 
fundamentados pela Psicologia Comunitária cearense, visam a construção do sujeito 
comunitário, através do fortalecimento da identidade individual e social.   A psicologia 
comunitária cearense nasceu a partir de um olhar crítico a cerca da situação de pobreza 
e opressão em comunidades de Fortaleza. A atuação no campo urbano acontece na 
periferia de Fortaleza, em um bairro carente de políticas públicas que atendam as 
necessidades básicas da população. A atuação da extensão do Nucom no bairro 
Canindezinho acontece em parceria com a escola municipal de ensino infantil e 
fundamental Joaquim Alves. São três extensionistas que planejam e executam as 
atividades que ocorrem aos sábados pela manhã, com um grupo de cerca de 15 
crianças e adolescentes de uma faixa etária de 8 a 16 anos, que são da comunidade, 
sendo a maioria alunos da escola. Com essas crianças, intenta-se promover um grupo 
com um ambiente de condições psicossociais favoráveis a problematização da 
realidade em que vivem, para que assim se possa facilitar um processo de 
conscientização (GÓIS, 2005) e fortalecer as noções de sujeito comunitário (MOURA 
JR, XIMENES, 2013), ou seja, intenta-se promover um processo de autonomização 
desses sujeitos que propiciem a transformação individual e coletiva frente a um contexto 
de opressão e pobreza. Referenciados pelo método dialógico-vivencial (JÚNIOR; 
XIMENES,2010) as atividades de extensão com o grupo buscam, no conjunto diálogo 
vivência, evidenciar as contradições em um contexto de opressão, proporcionar vínculos 
entre os indivíduos e o grupo e a comunidade, promover uma interiorização da realidade 
físico-social etc.  Os encontros com os jovens acontecem geralmente em dois espaços 
da escola, a sala de aula e a quadra. São realizados em sala discussões sobre diversos 
temas que surgem a partir da demanda deles, em uma metodologia de círculo de cultura 
Freiriano. São debatidos temas como racismo, relação com a escola, relação com a 
comunidade, arte, violência, bullyng, questões referentes à sexualidade e a gênero. 
Durante os encontros são realizadas construções coletivas, como jogos de tabuleiro, 
desenhos de percepção afetiva, etc. Na quadra são realizadas atividades vivenciais, 
como criação de jogos com bola, jogos que exercitem o trabalho em equipe, a relação 
consigo e com o outro e a criação de vínculos e afetividade grupal. Fora da escola são 
realizadas caminhadas comunitárias e visitas domiciliares que se mostram um excelente 
instrumento de percepção crítica da comunidade, tanto para os alunos da extensão 
quanto para os jovens moradores. O trabalho de extensão já acontece na escola há 
mais de 2 anos, tendo antes feito parceria com outros programas e instituições da 
Comunidade do Grande Bom Jardim. O campo de atuação urbana do Nucom se mostra 
fundamental tanto na formação dos alunos de graduação que se interessam por 
Psicologia Comunitária e que encontram na extensão engajada na periferia um 
momento de autoconhecimento e realização de práticas que ajudam a desenvolver o 
pensamento crítico e uma potencialização dos sujeitos comunitários, e uma prática que 
tem como fim uma mudança social. 

Palavras-chave: conscientização; psicologia comunitária; sujeito comunitário.  
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CRIMINALIDADE E LOUCURA: UM NÃO LUGAR NO SISTEMA PRISIONAL 
 

Ana Carolina de Lima Jorge Feitosa (SEAP/UVA-RJ/HPJ)  

Resumo 
Sucedido de uma prática, como psicóloga no Sistema Prisional do Estado do Rio de 
Janeiro, o presente trabalho tem como proposta abarcar uma discussão em torno do 
funcionamento dos manicômios judiciários, agora Hospitais de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico, e dos presídios considerados “comuns”, uma vez que em ambos podemos 
encontrar uma desassistência à loucura, por ser considerada arriscada e perigosa. Um 
cruel paradigma que, em nome de uma moral e um padrão normalizador, promove uma 
séria desassistência àqueles merecedores de um acolhimento necessário tanto ao seu 
sofrimento psíquico, como à sua saúde física. Uma verdade que, calcada em um 
discurso instituído, promove uma verdadeira demissão subjetiva daquele que se 
encontra “vigiado e punido “por uma lógica prisional tanto segregadora, como 
manicomial. Segregadora por afastar da sociedade um segmento considerado 
“anormal” e manicomial por destituir do sujeito qualquer referencial da sua subjetividade. 
Dessa forma, atravessada pelas leituras de Foucault e Goffman, a problemática aqui 
colocada é questionar a desassistência produzida pelas relações de poder produzidas 
dentro do Sistema Prisional, referente ao Estado do Rio de Janeiro, seja pela pena 
privativa de liberdade ou pela medida de Segurança. Que, ao creditar à loucura uma 
viés perigoso e criminoso, mostra a face real de um Sistema preocupado em reprimir e 
não de cuidar daquele que tanto precisa de uma escuta e de uma presença psicossocial. 
Assim, ao contrário de oferecer uma Assistência psicossocial defendida pela política da 
Reforma psiquiátrica, aos usuários da Rede de Saúde Mental, o Sistema Prisional, nada 
atravessado e preocupado com tal posicionamento ético, ao trabalhar a partir de um 
funcionamento “total” não somente promove aquilo que Goffman denominou como 
“Mortificação do EU”, como a docilização dos corpos, nas palavras de Foucault. 
Questionamento este que nos faz refletir sobre o verdadeiro objetivo das nossas prisões. 
Que a partir da mortificação do EU através da padronização instituída pelas normas 
prisionais, temos a exoneração da subjetividade do sujeito a partir da punição e da 
vigilância. Realidade esta que nos faz refletir e questionar sobre o slogan da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro – “Ressocializar 
para um futuro conquistar”.     

Palavras-chave: Loucura, Sistema Prisional, Desassistência.  
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DISPUTAS EM TORNO DA RITALINA: ENTRE A OBEDIÊNCIA 
FARMACOLOGICAMENTE INDUZIDA E A INTELIGÊNCIA DROGADA 

 
Igor Fidelis Maia (UFRN) 

 
 
Resumo 
Essa pesquisa tem como tema as alterações comportamentais e cognitivas de usuários 
adultos de metilfenidato, substância mais conhecida pelo nome comercial de Ritalina, 
centrando nos usos médicos e não médicos desse medicamento. Esse psicofármaco de 
efeito estimulante é um dos mais consumidos no mundo, e também um dos que reúne 
o maior número de críticas e controvérsias. Denominado popularmente como a pílula da 
obediência, está associado diretamente à medicalização de crianças em ambiente 
escolar e já foi acusado de poder produzir um genocídio do futuro. Será buscada, a partir 
desse contexto, uma comparação entre o discurso largamente difundido de que esse 
fármaco produz obediência a normas sociais, e o relato dos usuários que terei contato 
ao longo da pesquisa. Seria possível afirmar que o metilfenidato produz normalização a 
partir da fala de seus consumidores? São diferenciados aqui dois usos dessa droga: o 
das pessoas que possuem o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH), e aquele dos que utilizam Ritalina como um aprimorador 
cognitivo que maximiza a concentração em atividades de estudo. No primeiro caso, é 
comum o discurso de que o TDAH é um transtorno inventado para produzir lucros para 
a indústria farmacêutica e que a utilização da Ritalina como tratamento tem patologizado 
as crianças que não se ajustam adequadamente ao ambiente escolar. Já no segundo 
uso, há a crítica de que as exigências capitalistas de produtividade têm induzido as 
pessoas a ingerir substâncias como essa, para dar conta da competição em ambientes 
como o trabalho ou a universidade. Nas duas situações há a ligação entre o uso da 
substância e a docilização dos corpos em relação às exigências disciplinares. A partir 
da aplicação de entrevistas semi-abertas com adultos que se inserem nesses dois 
grupos, e questionários em grupos de redes sociais, tentarei descrever uma 
descontinuidade na vida dessas pessoas a partir do uso do metilfenidato. Esse trabalho 
enfrenta, dessa forma, uma questão que envolve a possibilidade de um saber científico 
como a psiquiatria engendrar relações de poder, mobilizando dispositivos de produção 
e controle da subjetividade que estão largamente difundidos na sociedade. Ao mesmo 
tempo, será feita uma contraposição aos discursos desse saber médico sobre o 
psicofármaco, mostrando a arbitrariedade entre o que é considerado um uso legítimo e 
o que configura abuso. 
 
Palavras-chave: Medicalização.Psicofármacos. Ritalina. 
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AUTONOMIA E SABEDORIA: ENLACES ENTRE A PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO 
FREIRIANA E A PSICOLOGIA POSITIVA 

 
Luiz Kennedy de Almeida Silva, Eric Klepton de Oliveira Benício, Millena Raianny 

Xavier da Silva, João José Borges Lopes. 
(UNILEÃO) 

 
Resumo 
Estudos recentes demonstram que alguns aspectos da vida humana têm relação direta 
com o bem-estar subjetivo, como a autonomia e a sabedoria, o que consente a ciência 
positiva entender a positividade como construída nas relações do homem consigo 
mesmo, com o outro e com o mundo. Nestes estudos, ao falar em autonomia, entende-
se como a possibilidade de o sujeito ver a si próprio como gerador de seus 
comportamentos; já a sabedoria é vista como a relação entre a experiência de vida e o 
conhecimento pragmático, abarcando conceitos como a empatia, inteligência e 
capacidade de refletir criticamente sobre determinada questão. Não obstante, 
pressupostos semelhantes são encontrados na perspectiva freiriana de educação, já 
que uma das questões fundamentais nas obras de Freire é a noção de liberdade, 
compreendida como o dirigir a si mesmo, ainda que em confronto com a solidão, a 
responsabilidade e a possibilidade, os encargos sobre si e sobre o mundo que o cerca, 
compreendendo as relações cotidianas e o ambiente físico. Tomando como base a 
revisão de literatura e a coleta de dados em estudo de campo, este trabalho, fruto de 
um projeto de iniciação científica, visa conhecer as dimensões do processo de 
alfabetização segundo a abordagem freiriana de educação e sua relação com o bem-
estar subjetivo. Este projeto de pesquisa está sendo realizado com base em dois 
estudos empíricos: (1) estudo psicométrico de construção e validação de um 
instrumento de avaliação sobre o processo de alfabetização e (2) um estudo diferencial 
sobre as dimensões do bem-estar subjetivo e sua relação com o processo de 
alfabetização. O projeto ocorre em Juazeiro do Norte – CE. Os sujeitos participantes e 
colaboradores da pesquisa são pessoas adultas com idade compreendida entre 20 e 60 
anos. Dada a pertinência desse projeto, esperam-se encontrar resultados significativos 
no âmbito do processo da alfabetização como fator preditor do bem-estar subjetivo. 
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NARRATIVAS METODOLOGICAS 

 
Jheine Francine Boardmann Elias (Unisinos), Nadir Lara Junior (USP), Rayra Roncatto 

Rodrigues (Unisinos)  

 
Resumo 
Este trabalho é parte da pesquisa de “Estudo das ações de grupos de resistência 
político-culturais: o Campo discursivo da Política”, financiada pelo CNPq, cujo objetivo 
é estudar o ato estético-político de dois coletivos de resistência político-cultural de Porto 
Alegre – Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela e Defesa Pública da 
Alegria. Nesse trabalho, baseados nos dados dessa pesquisa, vamos refletir sobre a 
relação pesquisador x pesquisado, questionando e refletindo sobre as posições de 
sujeitos postas nessa relação. Para tanto, faz-se necessário pensar em práticas de 
pesquisa que não caiam na ótica capitalista que impõe detentores de saber e ignoram 
a prática dos sujeitos que em outro momento seriam apenas objetos de pesquisa.  
Diante destes desafios, observamos a importância de uma metodologia de pesquisa 
que não incentive uma exploração dos sujeitos. Enquanto os métodos clássicos não se 
preocupam com essa relação, o método em pesquisa social crítica busca reposicionar 
o sujeito dessa posição de mero participante passivo e o coloca como sujeito de si e 
participante ativo do processo que se instaura durante a pesquisa e a criação de 
conteúdo. Uma pesquisa crítica parte do pressuposto de não retroalimentar o sistema 
capitalista mantendo na relação com os sujeitos posições não hierárquicas.  Pelo 
atravessamento de uma psicanalise que não corrobora com saberes que prendem e 
oprimem o sujeito a lógica do mestre capitalista, utilizando então a desconstrução, 
empregada por MacLure e Burman, trata-se de desconstruir essa ideia de superioridade 
e de ciência inata e neutra que a ciência positivista tanto insiste em postular. Quando 
nos referimos a desconstruir o método, trata-se do conceito de critica a ideia errônea de 
ciência neutra e que não faz o atravessamento no campo de pesquisa, sempre 
afirmando a ideia de “objeto de pesquisa” sem o pesquisador fazer esse atravessamento 
do campo. Trata-se de sair da clássica posição de superior e de mestre sobre o outro. 
Além disso, trata-se de descontruir binarismos de certo e errado e entender o campo de 
pesquisa como manifestação direta do sujeito.  Logo não há como entender e observar 
o campo de pesquisa sem considerar a produção subjetiva do sujeito sobre esse campo. 
Assim, o pesquisador sai da posição de mestre para colocar-se na posição de quem 
compõe esse campo junto ao sujeito, a partir de entrevistas, observações, conversas.  
 
Palavras-chave: Capitalismo, Metodologia de Pesquisa Crítica, Subjetivação. 
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O TRABALHO E SOFRIMENTO PSÍQUICO NO SISTEMA PRISIONAL 

Ana Izabel Oliveira Lima (UFRN), Magda Dimenstein (UFRN), Rafael de Albuquerque 
Figueiró (UFRN) 

 
 
Resumo 
A questão prisional vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões sobre 
segurança pública, seja no governo, seja na mídia. Essa notoriedade é dada, dentre 
outros fatores, pelas dimensões crescentes do sistema prisional brasileiro, o qual ocupa 
a terceira posição no ranking mundial relacionada à população carcerária. Imerso nesse 
contexto de encarceramento insalubre e violador trabalha o agente penitenciário com a 
função de custodiar presos, fazer revistas, conduzir prisioneiros na área interna e 
externa da unidade prisional e pela vigilância da mesma. É uma ocupação arriscada e 
estressante, podendo levar a distúrbios físicos e psicológicos. Isso motivou a realização 
de uma investigação sobre trabalho e saúde mental entre agentes penitenciários do Rio 
Grande do Norte. Para mapear a incidência de Transtornos Mentais Comuns/TMC e 
consumo abusivo/dependente em substâncias psicoativas utilizamos o Self-Reporting 
Questionnaire (SRQ-20), ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement 
Screening Test) e questionário sociodemográfico. Do total de agente penitenciários do 
estado (902), 403 participaram. Os resultados apontam para a incidência 23,57% de 
TMC e consumo abusivo/dependente em álcool, cannabis, cocaína, anfetaminas, 
inalantes, hipnóticos. Como fatores associados identificamos o tipo de unidade prisional, 
estar relacionamento estável, possuir outra ocupação, essa ocupação é na área de 
segurança, ter mais 10 anos de profissão, e dobrar de turno mais de uma vez no último 
mês. Os resultados apresentados expõem os agravos em saúde mental enfrentados 
pelos trabalhadores das prisões que têm o cotidiano marcado pelo contato constante 
com situações de violência, agressão e ameaças. Além disso, há uma evidente 
desvalorização social da profissão, que associadas às precárias condições de trabalho 
(estrutura física dos presídios, superlotação carcerária, falta treinamento e 
equipamento, higiene), e às particularidades do processo e organização do trabalho 
(falta de participação nas decisões, iminência de atos violência que causam tensões e 
os efeitos na vida pessoal e familiar), são fatores associados ao aparecimento de 
sofrimento mental. Nesse sentido, considera-se que os AP são trabalhadores altamente 
vulneráveis em termos de saúde mental, mas com baixa visibilidade no âmbito das 
políticas públicas de saúde e assistência social. Embora haja associação entre as 
condições e organização do trabalho com o sofrimento psíquico dos agentes, não 
queremos com isso dizer que a simples mudança desses aspectos seria o suficiente 
para resolver a questão. O modo como as políticas de segurança pública têm se 
materializado nas últimas décadas, com superinflação da população carcerária, 
criminalização de pequenos delitos (a política da “tolerância zero”) e constante 
afirmação de uma cultura do castigo, tem colaborado para que se produza um sistema 
jurídico-penal adoecedor, seja para os presos, seja para os agentes responsáveis pela 
custódia destes. Aliás, estamos próximos de completar três séculos de existência de um 
sistema prisional que, além de não cumprir com os propósitos alardeados de 
ressocialização, também não produz bons resultados para seus trabalhadores. 
 
Palavras-chave: sistema prisional; agentes penitenciários; condições de trabalho; 
saúde mental; álcool e drogas 
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EXPERIÊNCIA DEPESQUISA EM COMUNIDADES RURAIS: SENTIMENTOS E 
DESAFIOS 

 
Thaís Dias de Araújo (UFC) 

 

Resumo 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma experiência de pesquisa em 
comunidades rurais do Nordeste brasileiro, os sentimentos e desafios encontrados, bem 
como sua contribuição para novas perspectivas acadêmicas na graduação em 
Psicologia. Justifica-se pela necessidade de ampliação de diálogos sobre formas de 
pesquisar que considerem as relações estabelecidas no campo de pesquisa e são 
construídas em contradição com modelos positivistas que pregam a neutralidade e 
distanciamento entre pesquisador e objeto da investigação. Tal experiência foi 
possibilitada pelo Núcleo de Psicologia Comunitária (NUCOM) da Universidade Federal 
do Ceará, que, desde 2012, tem desenvolvido pesquisas com a temática da pobreza e 
suas implicações psicossociais. A pesquisa em questão tem como título “Impactos da 
pobreza no desenvolvimento da saúde comunitária: avaliação psicossocial de 
comunidades rurais nas regiões Nordeste, Norte e Sul”, está sendo desenvolvida 
atualmente pelo NUCOM nas cidades de Pentecoste (Ceará), Humaitá (Amazonas) e 
Cascavel (Paraná), com o objetivo de comparar essas implicações da pobreza 
(sentimentos, pensamentos e ações) entre estas regiões usando tanto métodos 
quantitativos (questionários e escalas) como qualitativos (grupos focais) de 
investigação. A experiência aqui apresentada é referente à construção de dados desta 
pesquisa em Pentecoste, a partir da aplicação de questionários com moradores de 13 
comunidades rurais deste município, tendo o total de 397 questionários aplicados. O 
processo de aplicação dos questionários se deu em três dias, havendo anteriormente 
um treinamento para os pesquisadores. Contou com a participação de pesquisadores 
da graduação e pós-graduação em Psicologia, favorecendo um espaço de diálogo e 
troca de experiências entre os mesmos. O instrumento utilizado apresentava 
questionários de pobreza multidimensional e escalas de bem estar individual, 
sentimento de comunidade, fatalismo, resiliência, entre outras. Os pesquisadores iam 
até a casa de moradoras e moradores da cidade, apresentavam a proposta da pesquisa 
e preenchiam os questionários junto com eles. Este processo implicava no contato do 
pesquisador com a realidade dos moradores não só por meio das respostas dadas por 
eles, mas a partir de todos os sentidos (tato, visão, etc). O contato propiciava 
sentimentos desde empatia até revolta com as desigualdades que ficavam evidentes. 
Entre os desafios está o próprio fato de sair do espaço cômodo da universidade para 
caminhar de casa em casa ou até mesmo de uma comunidade para outra em baixo do 
sol quente do sertão, a energia e o cansaço que isso envolve. Essas experiências 
apresentam um modo de fazer pesquisa que considera as relações que são construídas 
do pesquisador com os atores sociais, com os outros pesquisadores, com o espaço da 
comunidade e com o próprio objeto da pesquisa. Proporciona sair dos limites da 
universidade para ir às comunidades, abrindo espaço para pensar formas de 
intervenção mais condizentes com a realidade dos moradores das zonas rurais.  

Palavras-chave: Pesquisa, Comunidade rural, Psicologia.   
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A PSICOLOGIA POLÍTICA FRENTE À SOCIEDADE DA INSATISFAÇÃO 
ADMINISTRADA: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO DOS AFETOS. 

 
Emanuel Messias Aguiar de Castro (UFC) 

 
 
Resumo 
O presente texto é produto de uma pesquisa de mestrado realizada no curso de pós-
graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Tal pesquisa dedica-se a 
analisar a correlação existente entre os conceitos de racionalidade e ideologia e como 
estes produzem formas de dominação e exploração na sociedade capitalista. Percebeu-
se que para cada modalidade de administração capitalista da economia-política formas 
específicas de racionalidade e de ideologia estão acopladas a ela. O capitalismo 
industrial foi correlacionado ao ideal de razão liberal e a ideologia da forma-mercadoria. 
O capitalismo administrado, investigado pela Escola de Frankfurt, foi correlacionado a 
racionalidade instrumental e a ideologia da Indústria Cultural. E, por fim, o capitalismo 
digital foi correlacionado a racionalidade cínica e a fantasia ideológica (propostas dos 
filósofos Peter Sloterdjink e Slavoj Zizek respectivamente).  Do ponto de vista 
metodológico, esta pesquisa busca uma análise das condições de possibilidade de 
insurgência dos discursos hegemônicos sobre a racionalidade e a ideologia. Tal método 
é conhecido como “diagnóstica” e visa reconstruir os caminhos trilhados pela 
racionalidade e pela ideologia no continente das teorias críticas ao capitalismo de Marx 
até o século XXI. Dito isto, pretende-se apresentar aqui a atual situação da pesquisa 
onde, a partir dos conceitos de racionalidade cínica e de fantasia ideológica, foi 
postulado a ideia de uma nova forma de administração política que não mais atua 
somente pela via do controle dos corpos, ou do controle das populações, mas pela via 
da gestão dos afetos. Desta maneira, a sociedade contemporânea encontra-se diante 
da atualização do fenômeno que o pensador alemão Herbert Marcuse chamou de 
“conquista da consciência infeliz”. Na sociedade que administra os afetos, porém não é 
mais a consciência esclarecida que visa ser conquistada, pois, segundo a tese da 
racionalidade cínica, o cinismo é um tipo de falsa consciência esclarecida. O sujeito 
contemporâneo não mais se importa com o fato de está sendo explorado ou dominado 
contanto que o direito de participar das dinâmicas do capitalismo esteja garantido 
criando, assim, o servo voluntário perfeito. A administração dos afetos visa manter um 
nível ótimo de vida insatisfeita. Na atual forma de administração do capitalismo o que 
esta em jogo é o gozo tal como postulado pelo psicanalista frances Jacques Lacan. 
Trata-se de mediar a felicidade produzindo formas de dominação através da gestão de 
afetos como o medo, a angustia e o desamparo. Objetivo desse trabalho é, diante das 
questões suscitadas, encontrar novos elementos críticos que sejam capazes de 
repensar, a partir de uma psicologia que se propõem política, formas de enfretamento e 
resistência à sociedade da insatisfação administrada.    
 
Palavras-chave: Crítica; Capitalismo; Racionalidade; Ideologia; Afetos. 
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A MORTE DE DAMIÃO XIMENES, A PRIMEIRA CONDENAÇÃO DO BRASIL NA 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: DESAFIOS DA 

PSICOLOGIA COMO PRODUTORA DE CONHECIMENTO 

Beatriz Oliveira Santos (UFC), Aluísio Ferreira de Lima (UFC) 
 

Resumo 
Diante das inúmeras discussões que envolvem aSaúde Mental brasileira, as conquistas 
no processo de Reforma Psiquiátrica e os maiores investimentos do Brasilnos últimos 
anos em serviços substitutivos, acreditamos queas implicações decorrentes da morte 
de Damião Ximenes Lopes e a luta incessante de sua irmã, Irene Ximenes, deveriam 
ser pautas conhecidas e reconhecidas por esses campos que produzem política,saber 
e intervenção social. Entretanto, sabemos que isso, na prática, não tem ocorrido. Por 
várias experiências que já tivemos, deparamo-nos com momentos em que, ao 
comentarmos sobre o caso de Damião Ximenes Lopes, percebemos que ele não é 
conhecido e quando sim, de modo superficial para a Psicologia. Realizando pesquisa 
bibliográfica, foi possível verificar que são poucas, para não dizer a quase inexistência, 
as produções teóricas desenvolvidas na Psicologia que discorrem sobre essa 
temática.Nessa comunicação oral,objetivamos apresentar quem foi Damião Ximenes e 
como ele se tornou um marco para a Reforma Psiquiátrica brasileira. Damião Ximenes 
Lopes foi internado na Casa de Repouso Guararapes que se localizava no município de 
Sobral, no estado do Ceará, em outubro de 1999. Dias após sua internação, chegou a 
falecer por suspeita de maus-tratos. Diante da luta de Irene Ximenes, levando o caso a 
ser conhecido internacionalmente, o Brasil, após um longo processo,foi condenado pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos como um país violador dos Direitos 
Humanos em 2006. E, desde então, os vários acontecimentos que vêm ocorrendo no 
território nacional são vistos por nós comotentativas, ainda que longes do ideal, de 
responder a essa pressão internacional. A mais importante Lei referente à Saúde 
Mental, a Lei 10.216/2001, conhecida também como a Lei da Reforma Psiquiátrica, é 
um exemplo claro disso. Ela foi promulgada depois de muita luta da sociedade civil e de 
movimentos sociais, além da forte pressão que a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos impôs ao Brasil diante da situação que se encontrava a Saúde Mental. 
Portanto, sabemos que a Psicologia precisa superar esse desafio que é produzir 
conhecimentos e práticas de intervenção no seu fazer que contribuam para que o 
ocorrido com Damião e as implicações disso para o processo nacional de Reforma 
Psiquiátrica não sejam ignorados, esquecidos ou cooptados. A Psicologia, como campo 
de saber ético-político, precisa conquistar o seu lugar e se reafirmar constantemente 
como aquela que reconhece essa história. 
 
Palavras-chave: Damião Ximenes; Psicologia; Saúde Mental. 
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UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO CAPSAD II NORTE: O CULTIVO DA 
TERRA COMO ATIVIDADE TERAPÊUTICA 

Maria Girleide da Costa (UNIFACEX), Antonia Nathalia Duarte de Moraes 
(UNIFACEX) 

 

Resumo 
A rede de atenção à saúde mental preconiza uma série de serviços que funcionam de 
forma articulada para maximizar a autonomia e a cidadania da pessoa com sofrimento 
psíquico. Os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) surgiram com a possibilidade 
de construção de uma rede assistência substitutiva para os hospitais psiquiátricos no 
país. Eles devem disponibilizar serviços que operem de acordo a lógica do território com 
atenção ambulatorial diária. O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma 
proposta de intervenção que surgiu a partir de uma experiência de campo, do estágio 
básico II, do curso de Psicologia da UNIFACEX, no Centro de Atenção Psicossocial para 
Álcool e Outras Drogas (CAPSad II Norte), localizado em Natal/RN. As visitas ao serviço 
tinham como objetivo a observação e o acompanhamento das atividades desenvolvidas 
no mesmo, que ocorreu no período entre 06 a 25 de abril de 2015, em quatro encontros, 
com duração de quatro horas, sob supervisão de campo e acadêmica. Utilizou-se o 
método de observação, que forneceu meios para identificar uma situação-problema. No 
primeiro encontro realizou-se o grupo psicoterápico, no segundo encontro observou-se 
a triagem de novos usuários, no terceiro encontro concluiu-se por meio do grupo com 
enfoque operativo/informativo, e, no quarto encontro efetuou-se entrevistas com 
usuário, familiares e profissionais do serviço. Após participar da rotina, pôde-se perceber 
a necessidade de atividades manuais e didáticas de natureza lúdica e educativa, com 
estratégias que levem os usuários a pensar e exercitar o individual e o coletivo, assim 
como uma forma de afastamento do ócio e otimizara responsabilidade. O CAPSad II 
Norte tem sido visto pelos usuários e por seus familiares como uma ferramenta de 
auxílio, uma via de escape e como sua própria casa, uma vez que muitos usuários têm 
frequência diária. Partindo desse pressuposto, pensou-se em uma proposta de 
intervenção que utilizará o espaço físico disponível ao redor do serviço para realizar 
oficinas terapêuticas através do cultivo, onde os usuários tomarão conta de um lote, 
cultivando alguns tipos de hortaliças. Ao final, esses produtos servirão para consumo 
dos próprios usuários no serviço e/ou em suas casas. A intenção desta atividade é 
estimular os aspectos cognitivos, a diminuição da ociosidade, promover a elevação da 
autoestima e a possibilidade de potencialização da responsabilidade. Este trabalho 
procura apontar direções possíveis para estabelecer estratégias acessíveis à rede de 
atenção como forma de desenvolver a autonomia dos usuários. 

Palavras-chave: Intervenção. Autonomia. Saúde Mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



572 
 

572 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

PARTICIPAÇÃO NO PET CONEXÕES DE SABERES UFMT COMO EXPERIÊNCIA 
PRÁTICA DA PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA 

 
Janyne Lourenço Moura (UFMT), Mirian Toshiko Sewo (UFMT) 

 
 

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo relatar um pouco sobre a participação no Programa de 
Educação Tutorial (PET) Conexões de Saberes como experiência prática do exercício 
da Psicologia Social Comunitária. O PET Conexões de Saberes é um programa 
interdisciplinar que tem como propósito promover a troca de saberes entre estudantes 
de origem popular e as comunidades populares com o objetivo de construir e fortalecer 
o compromisso social com as populações que mais sofrem os processos de exclusão. 
É possível afirmar que participar do PET tem possibilitado a experiência de trabalhar 
com a comunidade na construção de projetos que tenham o compromisso ético e político 
com a população, que proporciona a organização coletiva e a emancipação dos sujeitos, 
efetivando-se como uma complementação à formação de psicóloga.  
 
Palavras-chave: Psicologia. Comunidade. Compromisso social.  
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CINEMA DOCUMENTÁRIO E A ALTERIDADE POSSÍVEL DO ENCONTRO: 
PROBLEMATIZAÇÕES ÉTICO-METODOLÓGICAS A PARTIR DO FILME “BOCA 

DO LIXO”, DE EDUARDO COUTINHO 

Pedro Felipe Moura de Araújo (UFF) 
 

Resumo 
O presente trabalho procura estabelecer conexões entre teorias e narrativas do 
pensamento contemporâneo junto a algumas discussões que emergem no campo do 
cinema documentário, mais especificamente junto às problematizações éticas e 
procedimentos metodológicos apresentados pela obra do cineasta Eduardo Coutinho. 
Ao privilegiar o espaço do encontro e da conversa, o método de trabalho em seus 
documentários compõe-se de uma abertura as potências de narração do outro e de uma 
história inédita. Em seus filmes nos deparamos com histórias singulares em diferentes 
contextos, de indivíduos que não costumam ser escutados. Coutinho tende a se 
interessar por pessoas que não estão situadas no lugar de fala na história oficial: 
pessoas comuns, que vivem à margem e/ou costumam ser estereotipadas pela opinião 
pública mediana, seja enquanto perigo ou vítima das problemáticas sociais. Como 
recorte metodológico, este trabalho toma como objeto o filme “Boca do Lixo”, realizado 
em 1992. Filmado no lixão de São Gonçalo, em Niterói (RJ), a ideia inicial era 
acompanhar o cotidiano dos/as catadores/as de lixo. A forma de aproximação a um 
universo desconhecido nos sugere uma busca do outro num certo “fiar junto” da 
experiência. Na empreitada, o filme esbarra num forte elemento imaginário do país: o 
clichê da pobreza. Como filmar ali, num lixão, sem produzir uma imagem que reduza o 
outro a sua suposta impotência frente ao horrível absoluto da miséria? Coutinho coloca 
sua câmera no risco do encontro e, em meio ao lixo, busca vozes e rostos, faz 
perguntas, se coloca no jogo. A tarefa desta pesquisa surge na aposta de três possíveis 
entradas na leitura das imagens: a) problematizar a produção da diferença, junto a 
processos de subjetivação no cotidiano) apostar na urgência de outras configurações 
políticas que possam emergir a partir da obra de Eduardo Coutinho; c) atentar e dar 
relevância a metodologias e narrativas dissidentes, possibilitando situar os impasses 
que as representações dominantes e os invólucros identitários podem entoar na 
dinâmica social. Empenhou-se aproximações teóricas com pensadores, tais como 
Walter Benjamin e Giorgio Agamben, que problematizam a história dos sujeitos no 
contemporâneo: em suas determinações éticas, que enclausuram o pensar e o narrar 
nos pressupostos da razão instrumental; e em suas políticas de pensamento sobre a 
história e as imagens, quando se valem de julgamentos rasos, versões únicas e 
anestesiação do sensível. Também nos aproximamos de leituras e pesquisadores que 
pensam mais especificamente o campo das imagens no cinema em seus 
atravessamentos éticos e estéticos (Jean-louis Comolli, César Guimarães), buscando 
enfatizar a potência de trazer à cena narrativas e imagens dissidentes, que venham a 
estilhaçar os afunilamentos que acanham os pensamentos e os afetos. Enquanto 
metodologia, creditou-se ao exercício da forma ensaística uma entrada possível no trato 
das palavras com as imagens, aliando-se a um ethos da escrita e da história do presente 
na filosofia de Walter Benjamin. Tais proposições sobre a experiência humana junto as 
imagens, buscam aberturas éticas para interrogar o presente e multiplicar as narrativas 
historicamente silenciadas que sombreiam as produções do conhecimento.  

Palavras-chave: documentário, encontro, diferença, narrativa, alteridade. 
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PRÁTICAS DE CUIDADO DO PSICÓLOGO, O DISPOSITIVO CLÍNICO E SUAS 
IMPLICAÇÕES NO CAMPO DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

Bruno Jay Merces de Lima, Larissa Azevedo Mende, Flavia Cristina Silveira Lemos 
(UFPA) 

 

Resumo 
A Saúde Suplementar é uma das grandes áreas de atuação da iniciativa privada, 
portanto, reconhecida como um subsistema de saúde do país, regulamentado pelas Leis 
Federais nº 9656/98 e nº 9.961/00, que tem a Agência Nacional da Saúde (ANS) como 
responsável pela fiscalização, normatização e controle das atividades operadas e 
prestadas pelas operadoras de saúde, no Brasil. Considerando esse subsistema de 
saúde, o serviço de Psicologia marcou sua inserção nesse espaço, podendo ser 
constatado nas Resoluções Normativas - NR 82(2004) e NR 94(2005), da ANS. Diante 
dessa possibilidade de atuação, torna-se crescente o credenciamento dos profissionais 
de psicologia clínica nos planos e seguros privados. Uma nova perspectiva de atuação 
surge para o psicólogo, facilitando também o acesso ao serviço para a população de 
baixa renda que antes não fazia uso deste serviço por ser elitista. Nessa perspectiva, o 
presente trabalho visou problematizar a prática do psicólogo clínico na saúde 
suplementar, considerando sua inserção com base na integralidade do cuidado. O 
estudo buscou compreender quais as estratégias utilizadas pelos profissionais de 
psicologia clínica para garantir a integralidade do cuidado aos pacientes que procuram 
o serviço, frente às condições de trabalho oferecidas pelas operadoras de saúde. A 
metodologia se constituiu em uma abordagem qualitativa. Foram usados na 
investigação levantamento bibliográfico, documental da área e entrevistas individuais, 
com perguntas semiestruturadas, tendo como sujeitos psicólogos clínicos credenciados 
em um plano de saúde, em Belém/PA, descrevendo e analisando as práticas de cuidado 
efetuadas por esses profissionais e seus efeitos na atenção disponibilizada à saúde dos 
usuários.  

Palavras-chave: Saúde suplementar, Psicologia clínica e práticas de cuidado. 
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A PSICOLOGIA NO CONTEXTO DA SAÚDE COLETIVA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA EM RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA NA 

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE 

Laís de Souza Monteiro (FMC/UPE) 
 
Resumo 
A década de 1970 ficou marcada pelas transformações a nível social e econômico, os 
quais determinaram os rumos das políticas públicas de saúde no Brasil. Com a 
implantação do SUS através da Lei Orgânica da Saúde (8.080/90) inicia-se um processo 
de mudança no modelo de atenção à saúde, na concepção do processo saúde-doença. 
Os profissionais da área da saúde, embora tenham passado por formas curriculares, 
continuam com uma formação centrada no modelo biomédico, com a priorização do 
atendimento individual em consultório, norteado por conhecimentos e procedimentos 
especializados. Historicamente a clínica psicológica é herdeira do modelo médico, onde 
o profissional tinha o papel de observar e compreender para, posteriormente, intervir, 
tratar e remediar, ou seja, configurava-se como um modelo higienista e curativo. A 
formação profissional veio direcionando o psicólogo para modelos de atuação bastante 
limitados para o setor saúde, modelos responsáveis, em parte, pelas dificuldades do 
profissional em lidar com as demandas de saúde e até de adaptar-se às dinâmicas 
condições de perfil profissional exigidas pelo SUS. OBJETIVO: Descrever as atividades 
desenvolvidas pela Psicóloga residente no Programa de Residência Multiprofissional 
em Saúde Coletiva da FCM/UPE e apresenta os limites e possibilidade de atuação no 
primeiro ano de Residência.: MÉTODO: Trata-se de um relato de experiência, 
decorrente da atuação da residente durante o rodízio do primeiro ano na rede de saúde 
do Município de Recife. Durante a atuação nos campos de prática foi possível conhecer 
o trabalho na gestão do SUS na esfera municipal tanto no nível distrital quanto nos 
espaços de Gerência Atenção Básica, Regulação e Planejamento do SUS. As 
atividades foram supervisionadas por preceptores dos respectivos serviços e a 
residente acompanhava a rotina de trabalho dos profissionais. DESENVOLVIMENTO: 
Ao que parece há a ideia de que o Profissional em Saúde Coletiva precisa “abdicar” do 
seu curso de formação para atuar como sanitarista, embora seja ponto pacífico o fato 
da formação inicial ser facilitadora para o trabalho em alguns setores. Percebe-se que 
alguns espaços não têm clareza sobre o papel do Residente em Saúde Coletiva, 
aspecto que se agrava quando é o profissional de Psicologia neste lugar. Pode-se dizer 
que isto se deve ao imaginário da Psicologia como incompatível para o trabalho na 
gestão do SUS, uma vez que esta profissão seria ligada a questões da assistência 
clínica e da promoção e prevenção à saúde. RESULTADOS/CONCLUSÕES: Este 
primeiro momento da Residência trouxe a Psicóloga o impacto da construção da 
profissão longe das discussões mais amplas sobre o direito à saúde e os processos 
organizativos do SUS. A gestão dos processos de trabalho e das políticas de saúde são 
pontos frágeis na formação em Psicologia e é agravado no momento de Especialização, 
visto que os demais atores também não conseguem enxergar o Psicólogo nestes 
espaços e, consequentemente, a prática apresenta diversos limites. Essa experiência 
profissional promove o espaço de reflexão sobre o papel do Psicólogo na Saúde 
Coletiva e a análise dos pontos dificultadores como portas de entrada para diversas 
possibilidade de uma Psicologia além dos modelos tradicionais. 
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REFLEXÕES SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE ESPAÇO E SUBJETIVIDADE NA 
TEORIA DE MICHEL FOUCAULT 

 
Diego Henrique da Silva Trujillo (UFPA) 

 
 

Resumo 
As pesquisas empreendidas pelo filósofo francês Michel Foucault eram realizadas 
através de metodologias históricas, as quais remetiam a historiadores que dialogavam 
com a geografia, tais como: Lucien Febvre, Fernand Braudel e Le Roy Ladurie. 
Historiadores estes que tentavam fazer uma espécie de geo-história. Para Foucault 
pensar a partir do espaço era essencial para analisar as relações entre saber e poder. 
Os termos que a geografia constantemente emprega a partir de seu arcabouço teórico, 
tais como domínio, implantação, transferência, deslocamento, além de serem 
provenientes de táticas militares e de guerra, foram importantes para que o filósofo 
apreendesse os processos pelo qual o saber funciona como um poder e reproduz seus 
efeitos. Para Foucault a análise dos discursos deveria atentar-se para as estratégias 
políticas que os compõem. A análise das relações entre saber e poder quando levam 
em consideração a dimensão espacial das formações discursivas, rejeitam análises 
baseadas numa espécie de continuidade histórica, o que pode abrir caminho para 
análises baseadas em transformações internas de uma consciência individual. É através 
desta questão que Foucault pensa a pesquisa arqueológica dos saberes enquanto 
relações de poder que podem produzir discursos de verdade em determinadas 
produções de subjetividade. As análises espaciais que Foucault ao decorrer de sua obra 
também trataram de tecnologias que vieram a ser conhecidas como disciplinares, que 
a exemplo da obra arquitetônica do panóptico, mostravam como técnicas de poder e de 
produção de subjetividade relacionavam-se, através de diversas instituições e de 
diferentes mecanismos de controle, processos individualizantes possibilitados por 
diferentes procedimentos, tais como exames, medições e inquéritos. Além disso, a 
respeito dos cursos referentes à biopolítica e à governamentalidade, Foucault 
explicitava os processos pelos quais o Estado visto como um território de governança, 
tal qual uma população a ser gerida, de uma forma caracterizada como sociedade, dava 
lugar também a tecnologias de gestão dos corpos, de seus fluxos, de seus fenômenos 
por um viés de gestão de riscos, de uma política de segurança. A cidade, o espaço vem 
a ser a principal preocupação do modo de operação política da subjetividade. Em 
tempos de implementação maciça de políticas neoliberais, as quais não só colocam em 
xeque as governabilidades nacionais, mas como também implementam e produzem 
funcionalidades privadas, segregativas e de segurança, faz-se necessário conhecer as 
diversas estratégias que o pensamento de Foucault nos apresenta para resistir e pensar 
outras formas de encarar o espaço, que não seja o da ordem neoliberal. Conceitos como 
o de heterotopias e agonística, tal qual as reflexões sobre a estética da existência devem 
ser explorados e pensadas a partir de nossa realidade brasileira, latino-americana, além 
de levar em consideração as diferentes regiões e diferentes contextos histórico-políticos 
nos quais o exercício da psicologia enquanto profissão atua. Onde há poder há 
resistência. É necessário pensar dentro das psicologias ferramentas para tal.  
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ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA INTERFACE COM O SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS: A TRAJETÓRIA DE UM LABORATÓRIO DE 

PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA 
 

Letícia de Andrade (ACE), Allan Henrique Gomes (UFSC/ACE), Fabíola Langaro 
(UFSC/ACE), Gabriela Kunz Silveira(UFRS/ACE) 

 
 
Resumo 
A existência de um Laboratório de Psicologia Social Comunitária é uma necessidade da 
graduação em Psicologia, devido à densidade teórica e aspecto prático desta área do 
conhecimento. O Laboratório na Faculdade Guilherme Guimbala foi oficializado em 
agosto de 2014e desde então, conta com um espaço físico e institucional fomentador 
na articulação de pesquisas e práticas relativas à Psicologia Social Comunitária e, por 
extensão, na inserção destes temas na formação em Psicologia. Em dois anos de 
existência, o laboratório conta com a participação de uma monitoria, três professores 
vinculados, uma iniciação científica, dois grupos de estudos e dois projetos integrados 
de pesquisa e extensão: (1) “Os sentidos da participação de trabalhadores e usuários 
nos serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no município de Joinville 
– SC” e (2) “A psicologia social na saúde: práticas sociais e relações de cuidado”. Além 
disso, coopera com o “núcleo Joinville” da Associação Brasileira de Psicologia Social - 
ABRAPSO, recebendo as reuniões e apoiando eventos. Nesta apresentação serão 
privilegiados alguns dos resultados relativos ao projeto “os sentidos da participação de 
trabalhadores e usuários nos serviços do SUAS/Joinville – SC” que foi elaborado como 
um projeto integrado de pesquisa e extensão na medida em que foram se estreitando 
as relações entre o laboratório e a secretaria municipal de assistência social. Um dos 
aspectos da relação do laboratório com os serviços socioassistenciais tem sido a 
promoção de encontros de formação com os trabalhadores em uma perspectiva que 
contempla os saberes constituídos pela experiência de trabalho no SUAS. Para 
potencializar estes encontros, tem-se realizado atividades criativas seguidas por grupo 
de discussão, modo de trabalho denominado na literatura acadêmica como “oficinas 
estéticas”. No decorrer dos últimos três semestres aconteceram três percursos 
formativos com os trabalhadores, contando em cada um deles com aproximadamente 
quinze participantes. Até o momento, foram contemplados os serviços da proteção 
social básica e proteção social especial de média complexidade. Do ponto de vista 
acadêmico, o projeto integrado possibilitou a realização de seis pesquisas de trabalho 
de conclusão de curso – TCC (duas de graduação e quatro de especialização), três 
relatórios de estágios obrigatórios em psicologia social comunitária e a realização de 
dois projetos de extensão universitária. Considera-se que a cooperação entre o 
laboratório e a secretaria municipal de assistência social tem possibilitado um “estilo” de 
educação continuada aos trabalhadores que contempla a suas experiências e privilegia 
a produção de sentidos do fazer socioassistencial. Além disso, o laboratório tem sido 
reconhecido como um espaço de articulação, criação e fomento na produção científica 
e de estratégias de trabalho no âmbito da política social.  
 
Palavras-chave: Psicologia Social Comunitária. Práticas sociais. Extensão 
Universitária. 
 

 

 

 



578 
 

578 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

CENA 4: QUE O BUBU AINDA NÃO CONHECE, A QUE FAZ VIVER E NÃO DEIXA 
MORRER 

Carolina Beidacki (PUC-RS) 

 

Resumo 
Os Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (ECTPs), os famigerados 
Manicômios Judiciários, são as instituições totais a que se destinam as pessoas que 
tiveram suas vidas atravessadas por um encontro entre o crime e a loucura. A proposta 
dessa sentença, que é fruto da medida de segurança, é que, neste local, em situação 
de cárcere, essas pessoas sejam “recuperadas” e reinseridas socialmente. O que, para 
mim, é uma lógica falha e é isso que é questionado aqui. Por que a loucura deve ser 
aprisionada? E por que se acredita que o louco é perigoso? Como podemos superar 
essas conexões feitas a priori e olhar para o sujeito que é dito louco e perigoso de uma 
outra forma e pensa-lo, junto com ele, enquanto único e digno de atenção e cuidado 
integral e singular? Em uma pesquisa exploratória qualitativa embasada por referências 
bibliográficas, foi na análise das palavras, em poema, de alguns dos desafortunados 
destinados a ocupar o lugar de louco perigoso dentro destas instituições que encontrei 
as respostas para essas perguntas e o caminho possível de ser trilhado em busca de 
uma forma mais dignificante e humana de olhar sobre essas pessoas. Alguns desses 
poemas foram escritos por internos do Instituto de Psiquiatria Forense Maurício 
Cardoso, de Porto Alegre, em uma oficina de criatividade da instituição, o Cafofo, que 
por sua potência acabou cutucando algumas feridas institucionais e gerando 
desconforto. Arte incômoda é a arte que funciona. E o poema que inspirou o título do 
trabalho foi escrito por Bubu e serviu de corrente narrativa para o documentário A Casa 
dos Mortos, de Débora Diniz. Encontrei em todos os poemas uma mesma característica: 
saúde. Cada um deles trazia uma dor ou uma esperança, mas neles percebi que têm 
consciência do que fizeram, estão arrependidos, sonham com um mundo melhor para 
todos e sabem que o melhor caminho para tudo isso é a empatia, a compreensão e os 
afetos. Afinal o afetar e ser afetado é um ciclo eterno e capital do viver e, lendo tudo 
isso, tive certeza de que dizê-los inimputáveis é, além de um desserviço que apenas 
reforça o estigma da loucura enquanto perigosa, uma agressão, é desumano e 
indignificante. Mostram saúde porque falam com lucidez do que é e do que poderia ser, 
e o poderia ser é tão mais bonito. Eles têm voz, não podemos falar por eles. 

Palavras-chave: manicômio judiciário, medida de segurança, encarceramento, 
inimputabilidade, poesia 
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REDUÇÃO DE DANOS: O FAZER DO PSICÓLOGO NO CUIDADO EM SAÚDE 
MENTAL. 

 
Fabrícia Santos Ferreira (UFC), Deyseane Maria Araújo Lima (UFC) 

 
 
Resumo 
O presente trabalho consiste no relato da experiência de um grupo de Redução de 
Danos (RD) com adolescentes usuários de substâncias psicoativas (SPA), 
acompanhados num Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPS i), no 
município de Fortaleza- Ceará. Desenvolvimento A realização do grupo utilizando-se de 
estratégias como a RD, o fortalecimento de vínculos e a promoção de saúde e de 
cidadania no campo da SM, compreendida no campo da Saúde Coletiva, foi possível a 
partir da interlocução teórico-metodológica com a Psicologia Social, pois os 
adolescentes foram considerados em suas singularidades, perpassados pelas 
dimensões coletivas e culturais em que se constituem. Objetivos - Problematizar o 
cuidado em SM a este público, sob a perspectiva da Atenção Psicossocial e do princípio 
da integralidade no cuidado à saúde, tecer ponderações sobre o fazer do psicólogo 
neste campo, analisar os elementos facilitadores e os desafios na realização de um 
grupo com estratégias de RD num CAPS i. Método- O grupo ocorreu entre janeiro de 
2014 e janeiro de 2015. O público-alvo referiu-se aos adolescentes com idades entre 12 
e 16 anos, que apresentavam demandas relacionadas ao uso/abuso de SPA. Os 
encontros aconteceram semanalmente no CAPS i e numa praça próxima ao serviço. 
Orientaram-se com base em temáticas centrais: identidade, vínculos afetivos, 
construção de projetos de vida e posturas saudáveis de vida. Utilizaram-se estratégias 
de RD, além de metodologias ativas e reflexivas, apostando-se na autonomia e no 
potencial crítico e criativo dos sujeitos. Os encontros iniciavam-se com a proposição de 
uma dinâmica grupal, seguida por uma roda de conversa e/ou diálogo problematizador. 
Buscou-se proporcionar espaços democráticos para a fala de todos os membros do 
grupo e o acolhimento das demandas que surgissem de modo espontâneo. Os 
familiares e outros profissionais do serviço colaboraram nos processos de facilitação do 
grupo. Resultados - Observou-se que os profissionais do serviço refletiram e dialogaram 
acerca de suas práticas e dos impactos destas nos atendimentos aos usuários. 
Percebeu-se o fortalecimento dos vínculos entre os adolescentes e seus familiares e 
entre estes e o CAPS i. Notaram-se mudanças comportamentais em relação ao 
uso/abuso de SPA pelos adolescentes, manifestando-se a partir da problematização, da 
diminuição e/ou interrupção do uso. No serviço, foi possível a reflexão acerca da 
adolescência como categoria sobressaliente em relação ao estigma do usuário de SPA. 
Observou-se que a metodologia usada favoreceu a expressão autentica dos sujeitos e 
contribuiu para a ressignificação de suas histórias de vida, para a problematização de 
seus contextos culturais e para a construção de seus projetos futuros. Conclusões - 
Destaca-se que o grupo consistiu numa experiência exitosa, embora desafiadora e com 
muitos aspectos, pois cuidar utilizando-se como ferramentas de trabalho o acolhimento, 
o vínculo, as estratégias de RD e a não segregação dos adolescentes apresentam-se 
como desafios a serem superados num cenário de insipientes políticas de atenção à SM 
Infantojuvenil. 
 
Palavras-chave: Adolescente, Redução de Danos, Saúde Mental. 
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O MARXISMO NA HISTÓRIA DA PSICOLOGIA: ANÁLISE NO PERIÓDICO 
MEMORANDUM 

Lucas Matheus Pereira Cruvinel (UFG), Fernando Lacerda Júnior (UFG) 
 

Resumo 
O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que buscou 
problematizar a presença do Marxismo na História da Psicologia. 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. Desta 
maneira, a presença do Marxismo na História da Psicologia pode possibilitar importantes 
estudos que explicitem problemáticas sobre a Psicologia na história, isto é, suas funções 
sociais, suas políticas, seus projetos societários, etc – preocupações importantes na 
Psicologia Política Latinoamericana.  Assim, foi realizado um estudo sobre a presença 
do Marxismo em um periódico brasileiro de História da Psicologia, Memorandum, com 
o fim de: (a) identificar as vertentes do Marxismo que são utilizadas nos artigos obtidos; 
e (b) compreender como o Marxismo foi apropriado pela História da Psicologia. A 
pesquisa ocorreu em quatro etapas: (1) levantamento de artigos por meio das palavras-
chave “Marx”, “marxismo” e “marxista”; (2) leitura de resumos e títulos dos artigos 
encontrados para realizar a primeira seleção de artigos; (3) definição de critérios de 
exclusão para selecionar os artigos de acordo com os objetivos da pesquisa; (4) leitura 
e análise dos artigos selecionados. Foram encontrados 39 artigos no levantamento 
inicial. Após esse primeiro levantamento, foram definidos os seguintes critérios de 
exclusão: (1) textos que não fossem artigos (editoriais, resenhas, etc.); (2) artigos que 
faziam referência a outro Marx, que não Karl Marx; (3) artigos que não foram escritos 
em português ou espanhol; (4) artigos que apenas fizeram uma menção ao nome de 
Marx ou ao marxismo, mas sem dedicar atenção à sua obra. Com a aplicação dos quatro 
critérios de exclusão, restaram sete artigos que, após leitura e análise, foram 
classificados em quatro categorias: (1) textos de crítica de processos sociais como a 
família, a religiosidade, etc.; (2) textos de crítica à tradição marxista; (3) textos que 
analisam como o marxismo esteve presente na obra de um autor, um grupo de pesquisa 
ou um curso; (4) textos que problematizaram a relação entre Marx e outros autores, 
especialmente a psicanálise; (5) textos que utilizam a concepção marxista de história. A 
partir da análise nota-se que o Marxismo foi utilizado como fundamento teórico-
metodológico para estudos de história da Psicologia apenas em um dos resultados 
encontrados. São predominantes análises sobre a presença de Marx na obra de alguns 
autores da Psicologia, críticas às concepções marxistas ou o uso de Marx como um 
referencial complementar para análises sobre certos processos sociais. A concepção 
marxista de história se faz presente na História da Psicologia de forma ínfima. Por fim, 
o texto tece algumas considerações sobre possíveis contribuições do Marxismo para a 
História da Psicologia, enfatizando, especialmente, uma contribuição para o 
desvelamento das políticas da psicologia. 

Palavras-chave: Marxismo, Psicologia, História da Psicologia. 
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O ARGUMENTO DA HISTORICIDADE: SENTIDOS PRESENTES NAS 
PUBLICAÇÕES DA REVISTA PSICOLOGIA & SOCIEDADE ENTRE OS ANOS 

1986-2015 

Adélia Augusta Souto de Oliveira (UFAL), Valéria Vanessa Ferreira dos Santos (UFAL) 

 

Resumo 
Esta pesquisa objetiva descrever e interpretar os sentidos de historicidade das 
publicações na revista Psicologia & Sociedade de 1986 (ano de sua fundação) até 2015. 
Compreendemos historicidade como experiência social e subjetiva com o tempo. A 
historicidade permeia grande debate acerca do objeto e da epistemologia do 
conhecimento, podendo ser tomada como objeto, pela área da História, ou como 
argumento, em especial quando trazida ao debate por outras áreas do conhecimento. 
Este estudo parte do debate empreendido na chamada “crise” da psicologia social, em 
que a crítica a uma perspectiva de fazer científico traz a historicidade como argumento 
para reivindicar um conhecimento sócio-historicamente situado. Analisamos os sentidos 
de historicidade através de uma pesquisa por descritores à luz da teoria vigotskiana 
sobre a palavra. As ocorrências do descritor historicidade foram pesquisadas no 
intervalo temporal escolhido (1986-2015) e foram encontradas em 13 artigos. Cada 
ocorrência foi analisada em seu contexto significativo de forma a apresentarmos uma 
descrição do sentido utilizado e uma análise do lugar argumentativo que a palavra 
historicidade fora empregada. Vimos que historicidade é um conceito trazido como 
argumento importante na fundamentação das abordagens escolhidas nos artigos ou na 
caracterização dos temas abordados, no entanto pouco definido. Em geral, seu uso, 
quando referenciado, faz alusão à perspectiva marxista e/ou à psicologia social crítica. 
Concluímos que a historicidade é trazida como argumento nas publicações da psicologia 
social e cumpre um papel político relativo ao debate da chamada “crise” da psicologia 
social em trazer um caráter de desnaturalização ao que referencia. Seu uso pretende 
situar o lugar espaço-temporal e político da produção do conhecimento. No entanto, se 
naturaliza como conceito não referenciado em profundidade de forma a não explicitar 
relações desiguais de poder com o uso indiscriminado da palavra “historicidade” pouco 
definido no debate contemporâneo. Este trabalho contribui para uma avaliação da 
produção acadêmica da psicologia, em particular o lugar argumentativo e político dos 
conceitos em suas produções nos sistemas teóricos. 

Palavras-chave: historicidade; sentido; psicologia social brasileira; revista Psicologia & 
Sociedade 
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A EMERGÊNCIA DA EXPERIÊNCIA SUBJETIVA NA MODERNIDADE CAPITALISTA 

Amom Rodrigues de Morais (UFG) 
 
Resumo 
O presente trabalho discute a emergência da experiência de interioridade postulada 
como pertencente a nós, isto é, como uma riqueza subjetiva existente “dentro” do 
indivíduo. Em outras palavras, pretende-se apresentar três referenciais de análise que 
ressaltam a estreita relação entre indivíduo e propriedade privada na emergência da 
subjetividade moderna. O desenvolvimento da subjetividade moderna é discutido a 
partir de três referencias conceituais: a individualidade isolada, o individualismo 
possessivo e a experiência de subjetividade privatizada.  Isto é, essas três categorias 
possibilitam uma orientação crítica que pode contribuir para uma interpretação mais 
ampla da constituição e do desenvolvimento da subjetividade moderna. Assim, 
pretende-se uma relação categorial em que se acredita extrair uma articulação entre 
economia política e economia subjetiva, ou estabelecer como as mudanças sócio-
econômicas no capitalismo introduziram transformações nas estruturas da sensibilidade 
humana consolidando um novo tipo de subjetividade moldada pela propriedade privada. 
O processo de constituição dessa forma histórica de experiência humana, em particular, 
leva um longo tempo no decorrer de séculos e se dá sob condições muito específicas 
de ordem histórica, social, econômica, política, científica e cultural. Cabe, portanto, 
delinear de modo sucinto algumas caraterísticas gerais que marcam este contexto da 
modernidade capitalista, a saber, a constituição de um novo modo de produção e 
reprodução social que condiciona o aparecimento da categoria de indivíduo como 
unidade social atomizada, de individualidade isolada (Parker, 2014), que facilita a 
fragmentação da sociedade capitalista. Assim, o processo de individuação tem como 
fundamento a constituição da identidade proprietária, seja de bens e/ou de predicados.  
A centralidade que assume o indivíduo na sociedade capitalista é parte do que 
Macpherson (1964) conceitua de individualismo possessivo, o qual resulta da 
consolidação de uma estrutura social que tem na posse a centralidade das formas de 
vida e de compreensão de si do homem. A circulação no mercado de propriedades 
privadas se torna a principal forma de reprodução da sociedade e de modo mais 
elementar a relação intersubjetiva é atravessada pela troca de entes privados A esse 
momento está associado o desenvolvimento paulatino da experiência de uma 
subjetividade privatizada, expressão formulada por Luiz Claudio Figueiredo (1997) para 
designar mudanças no campo das experiências íntimas dos homens situadas no interior 
das transformações sócio culturais da modernidade. Onde há emergência de uma 
referência interna ao sujeito; uma consciência autorreferente acessível somente a ela 
própria a despeito de qualquer relação com referências e causas externas. A principal 
consideração da discussão permite concluir que a ideia de fundo compartilhada 
implicitamente pelos três autores é a de uma possível relação fundamentalmente 
ideológica do conceito de indivíduo e de propriedade. Pois o indivíduo moderno na 
sociabilidade capitalista não aparece apenas como um conceito, mas sim como um ideal 
normativo de dimensão antropológica, ou seja, o dever ser do homem ocidental passaria 
pela necessária regra de possuir uma pessoalidade ou mesmo um conjunto de 
predicados identitários que me são próprios e me definem, articulados pela forma da 
propriedade privada. Teríamos, assim, uma individualidade proprietária a partir da 
generalização puramente abstrata da propriedade como ideal regulador das relações 
sociais. 
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POLÍTICAS DE CUIDADO E CUIDADO POLÍTICO: ESTUDO SOBRE NARRATIVAS 
DE HISTÓRIA DE VIDA DE PESSOAS QUE PASSARAM POR TRATAMENTO EM 

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS. 

Renata Bessa Holanda (UFC) e Aluísio Ferreira de Lima (UFC) 
 

Resumo 
O presente estudo consiste em uma pesquisa em Psicologia Social Crítica, que toma 
como base teórica-metodológica autores das teorias críticas contemporâneas e visa 
lançar um olhar questionador sobre realidades que permeiam a vida dos sujeitos. Tem 
como objetivo compreender as experiências de sujeitos que passaram por tratamentos 
em comunidades terapêuticas e os efeitos destas em suas metamorfoses identitárias, 
tecendo, a partir disto, discussões críticas acerca dos impactos de serviços públicos de 
saúde na vida de tais sujeitos. Justifica-se pela relevância desta discussão, visto que 
milhões de pessoas fazem uso de drogas ilícitas na atualidade (assim como nos indicam 
dados da Organização Mundial da Saúde -OMS), sendo as comunidades terapêuticas 
uma das possibilidades de tratamento que, além de serem um dos principais espaços 
de encaminhamento para os sujeitos que fazem uso de drogas, apresentam polêmicas 
e problemáticas marcantes na atualidade. A pesquisa tem caráter qualitativo, e se 
ancorou no método de narrativas de história de vida, o qual possibilitou um amplo relato 
acerca do que foi vivenciado pelos participantes da pesquisa, reconhecendo-os como 
sujeitos ativos e implicados, e não simplesmente indivíduos assujeitados ao seu 
processo de produção de cuidado. Para essas entrevistas, não estabelecemos 
previamente um questionário estruturado, mas nos orientamos por duas perguntas 
disparadoras: “quem é você?”e “como você se tornou quem você é hoje?”. A partir disto, 
nossa pesquisa contou com dois participantes, que falaram das experiências 
concernentes a este recorte de realidade. Para análise das narrativas que os sujeitos 
trouxeram, seguimos a proposta apresentada por Antônio Ciampa e Aluísio Lima, 
estudiosos da área que nos ofereceram aporte para organizar cada uma das 
personagens vividas pelos sujeitos, de modo a construir cada trajetória individual. 
Dividimos, em seguida, as narrativas dos participantes em momentos importantes de 
suas vidas, destacando as primeiras experimentações das drogas e suas 
consequências, as internações e as experiências de tratamento, o uso de drogas e os 
impactos nas relações interpessoais, a religião e o uso de drogas, os efeitos destes usos 
e das internações e o posicionamento atual frente ao uso de drogas e às comunidades 
terapêuticas. Essas dimensões foram articuladas com discussões de teóricos críticos 
contemporâneos – como Giorgio Agamben, Judith Butler, Slavoj Zizek, dentre outros – 
lançando questionamentos que visavam ampliar o campo de possibilidades nos estudos 
da área.  Como considerações finais deste estudo, destacamos os impactos que 
pudemos perceber dos tratamentos das comunidades terapêuticas na vida destes 
sujeitos, discutindo sobre as formas de aprisionamentos, as políticas de cuidado 
impostas, os processos de estigmatização e hegemonia do saber técnico-psiquiátrico e 
a importância de se pensar formas do que chamamos de cuidado político. Este, 
portanto, teria como proposta a promoção de autonomia e emancipação nos processos 
vivenciados por estas pessoas, concebendo-as como sujeitos ativos e implicados 
politicamente nas realidades violentas que, por muitas vezes, podem vir a ser 
submetidos. 

Palavras-chave: Psicologia Social Crítica. Comunidades Terapêuticas. Cuidado. 
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FALAR DE SEXO, FALAR DE SI: POTENCIALIDADES CLÍNICAS E POLÍTICAS EM 
OFICINAS COM JOVENS 

 
Amana Rocha Matos (UFRJ) 

 
Resumo 
Partindo dos resultados do projeto de pesquisa-intervenção intitulado “A produção do 
gênero no contexto escolar: corpos e diversidade nas práticas educacionais”, o presente 
trabalho discute as dimensões clínicas presentes no trabalho de campo realizado em 
escola pública da cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa promoveu, durante três anos, 
oficinas semanais sobre gênero e sexualidade com grupos de jovens estudantes, 
conduzidas por graduandas/os em psicologia, e orientadas por um referencial dos 
estudos de gênero e teorias feministas interseccionais. Ao longo desse processo, 
identificamos questões emergentes nos grupos que exigiram da equipe um olhar clínico, 
bem como supervisões que preparassem as e os estagiários para lidar com as 
demandas das e dos estudantes. A relação das e dos participantes com as atividades 
propostas foi bastante diversa, mas a ambivalência em relação ao tema esteve presente 
em todos os grupos (quando, ao mesmo tempo, expressavam estar gostando muito do 
trabalho e não queriam participar das atividades; pediam que as oficinas não se 
encerassem e boicotavam os encontros), e nos fez refletir sobre as estratégias para se 
trabalhar a sexualidade e o gênero na escola, e sobre os limites de se compreender tais 
temáticas como meros conteúdos programáticos, ou temas transversais. O viés clínico 
tem se colocado para nós neste processo justamente porque a sexualidade e o gênero 
atravessam os sujeitos de maneiras singulares, que não se reduzem à perspectiva 
universal presente nas abordagens pedagogizantes de tais temas. Analisamos neste 
trabalho os vínculos que se estabeleceram entre a equipe e os grupos, uma vez que 
nos permitiram pensar os múltiplos efeitos de se abordar na escola uma temática tão 
presente no cotidiano de jovens, mas tão cercada de normatividades e prescrições no 
ambiente escolar. A indagação, “mas o que vocês querem de nós, afinal? “Foi frequente 
em atividades nas quais pedíamos que as e os participantes falassem sobre suas 
dúvidas e opiniões, justamente por nos colocarmos num lugar de escuta que não estava 
orientado por um formato escolar e tutelar. Pensar o sexo (e aqui usamos o termo para 
significar tanto o sistema sexo/gênero, quanto a sexualidade) implica dar conta da 
insatisfação que se fez presente no trabalho de campo. Uma insatisfação que 
comparece na relação com as categorias e conceitos explicativos, e também no 
processo de pesquisa e intervenção. Não recusar essa inadequação/insatisfação 
permanentes tem sido uma importante maneira de lidar com o campo teórico-prático do 
gênero e sexualidade. Para além de não sabermos como será cada grupo e da 
imprevisibilidade das atividades realizadas, tem sido cada vez mais importante perceber 
e trazer para a reflexão as experiências de não-lugar, de estranhamento, de frustração, 
e também de surpresa que atravessam nossa prática, vivida tanto pelas e pelos jovens 
quanto por nós, pesquisadoras/es. Elas nos ajudam a pensar o que se produz nesses 
encontros, e como esse trabalho pode nos permitir pensar o gênero e a sexualidade 
fora de enquadramentos mais normativos e categoriais. Nesse sentido, a psicologia e a 
clínica – em suas vertentes críticas epolíticas – são campo privilegiado para essas 
reflexões. 
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INTERVENÇÕES DE GRUPO: PROCESSOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO 

Amanda Cristina Fonseca Palla (UFG), Anna Karollina Silva Alencar (UFG), Domenico 
Uhng Hur (UFG) 

 

Resumo 
A intervenção através de grupos compreende um campo fértil na Psicologia e em 
diversas áreas do conhecimento. Nas intervenções psicopolíticas o grupo é um 
dispositivo relevante ao considerar a constituição do indivíduo e de sua subjetividade a 
partir do coletivo, analisando suas relações com o outro e com a sociedade. Assim, o 
dispositivo de grupo pode ser utilizado tanto com fins terapêuticos, educativos, de 
diagnóstico, análise institucional e também enquanto método de investigação. O 
objetivo deste trabalho consiste em apresentar experiências de intervenção com grupos 
em instituições que são atravessadas por questões sociopolíticas. A primeira 
experiência é um trabalho desenvolvido com estudantes provenientes do programa de 
ações afirmativas na Universidade Federal de Goiás, que compreende o sistema de 
cotas para estudantes negros e de escola pública e o programa UFGInclui que reserva 
uma vaga de cada curso para indígenas e quilombolas. A utilização do dispositivo de 
grupo, neste caso, a proposta de grupo operativo de Pichon-Rivière, está relacionada 
com uma intervenção que promove, a partir da troca de representações e afetos, a 
aprendizagem e a transformação da realidade dos estudantes de minorias sociais que 
estão em situação de exclusão e sofrimento na Universidade. Na apresentação 
discutiremos de que forma o grupo operativo pode auxiliar no processo de fortalecimento 
desses estudantes que vivenciam o preconceito na instituição por questões de classe, 
cor e gênero. Compreendemos que o sofrimento produzido é perpassado por dinâmicas 
particulares de cada estudante, mas também está inserido em um contexto macro 
atravessado por relações de poder e conflitos políticos que permeiam as instituições e 
a sociedade estratificada e desigual. A segunda experiência relata o trabalho grupal com 
internos do sistema prisional de Goiás, situado na cidade de Aparecida de Goiânia. O 
objetivo da intervenção é trabalhar, também por meio do grupo operativo, a temática da 
reincidência penitenciária com os detentos buscando refletir sobre os processos de 
institucionalização e as relações de poder que tencionam e mantêm a reincidência. A 
partir das experiências, destacaremos o pertinente potencial das intervenções 
psicossociais em grupo, pois buscam promover processos de identificação entre os 
pares e uma possível tomada de consciência da realidade vivenciada. Compreendemos 
que a conjugação do trabalho que foca o sofrimento subjetivo vivenciado em diferentes 
instituições com a preocupação em considerar as relações de poder é o principal desafio 
das intervenções grupais. Assim, é possível problematizar a estrutura social ampla que 
limita as possibilidades de mudança para a parcela oprimida da sociedade sem eliminar 
a subjetividade.  

Palavras-chave: intervenção de grupo; institucionalização; sofrimento; transformação. 
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O PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA COMO AGENTE 
TRANSFORMADOR/CONFORMADOR NO CONTEXTO SOCIAL 

 
Laiana Gonçalves Sabioni (CES-JF), Lara Brum de Calais (CES-JF) 

 

Resumo 
A história da Psicologia brasileira, primordialmente influenciada por escolas norte 
americanas e europeias, pautou-se em concepções elitistas do homem e em práticas 
individualistas. O desafio para o desenvolvimento da área passou a ser o de perceber o 
indivíduo por meio de sua história singular e de sua história social, que coexistem e se 
entrelaçam. Sob o discurso de imparcialidade e neutralidade, foram ancoradas práticas 
profissionais descontextualizadas e que não necessariamente almejavam o 
compromisso social. Visando romper esta lógica, o presente trabalho situa a psicologia 
em sua dimensão política, que compreende os processos coletivos da vida no espaço 
público e articulando apreensões objetivas e subjetivas que constituem e regulam os 
espaços compartilhados. Assim, o presente trabalho tem como objetivo problematizar e 
compreender em que medida a atuação da Psicologia pode realizar-se como potencial 
transformador e/ou conformador de realidades e práticas. Compreende-se que as 
intervenções podem contribuir tanto para manutenção de posições desiguais e o 
ajustamento ou, em outra medida, para ultrapassar condições hierarquicamente 
cristalizadas. A imparcialidade das ações é colocada em discussão, considerando-se 
que a visão de homem que referenda o trabalho em Psicologia pode colaborar com um 
sistema que cerceia a liberdade, ou ser alicerce para práticas transformadoras. A partir 
da revisão bibliográfica, a presente pesquisa produz um estudo teórico que oferece 
sustentação para as problematizações que atravessam a psicologia em intersecção com 
o campo político e social. Para tanto, tomamos como base as noções propostas por 
Espinosa (1957), que diz sobre as condições emocionais que sustentam as relações e 
resistências, considerando o sofrimento também como político. Este autor, aproximou o 
conceito de afeto, razão e ação. Em seus estudos afirma que o afeto é condição que 
desestabiliza e movimenta corpo e mente para um processo de expansão ou retração. 
O filósofo não percebe afeto e razão como oposições, mas como partes do mesmo 
fenômeno; assim, o afeto, uma afecção no corpo, reorganizaria corpo e mente 
provocando ampliação ou redução na potência de pensamento e potência de ação. 
Desta forma, tanto as potências tristes (negativas) quanto as alegres (positivas), seriam 
fomentadas por meio dos encontros e do contato com outro. Estes encontros, mediados 
pelo corpo, promoveriam, o processo de afecção e posterior expansão/redução das 
possibilidades de ação e pensamento. Inclusive o contato com lugares e territórios de 
circulação, seriam capazes de potencializar positivamente ou negativamente o sujeito, 
provocando sua transformação. Portanto, o rompimento das relações de submissão 
social, causadora do sofrimento político, passa pelo fortalecimento da potência 
subjetiva. Neste sentido, o conceito espinosano de afeto, passa a alinhar-se com a 
proposta em questão, pois esta aposta na condição de resistência e emancipação, que 
podem ser favorecidas por meio de práticas psicológicas que promovam o afeto. As 
práticas sociais e profissionais de caráter transformador devem, necessariamente, 
considerar os atravessamentos territoriais, de gênero, classe, raça/etnia, escolaridade, 
entre outros, que constituem subjetividades e produzem realidades. Assim, o trabalho 
em questão aponta a necessidade de investigar, problematizar e produzir ações que 
tenham o afeto/emoção como ferramentas potencializadoras da função transformadora 
da Psicologia.  

Palavras-chave: Transformação/Conformação; Afeto; Práticas sociais; Psicologia 
Social e Política. 



587 
 

587 

 
 
 

Anais do IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA POLÍTICA - Psicologia, política e território: 
resistências e capturas no cotidiano 

 

DISPOSITIVOS DE ESCUTA E CRIAÇÃO NOS (DES) ENCONTROS ENTRE AS 
PRÁTICAS ESCOLARES E AS DE ASSISTÊNCIA SOCIALVOLTADAS ÀS 

CRIANÇAS 
Érica Atem Gonçalves de Araújo Costa (UFC), Nara Maria Forte Diogo Rocha (UFC), 

Pablo Huascar Pinheiro (UFC) 
 
Resumo 
Neste trabalho discute-se a criação de estratégias de intervenção e produção de 
conhecimento em Psicologia diante do que se formula como demanda escolar aos 
Centros de Referência da Assistência Social- CRAS. Esse é um dos eixos que orientam 
o Projeto Concha: escuta e criação entre sujeitos, grupos e instituições, articulado ao 
Laboratório de prática e pesquisa em Psicologia e Educação (LAPPSIE), ambos 
vinculados ao curso de Psicologia da Universidade Federal, campus Sobral. A década 
de 1980, no Brasil, constituiu emblematicamente movimento de autocrítica da 
psicologia, sendo reconhecido como momento político de fortalecimento da democracia 
e da possibilidade de conquistas sociais. Intensificaram-se as discussões, na área psi e 
em suas diversas fronteiras disciplinares, das práticas discursivas e não discursivas que 
legitimavam (legitimam) intervenções de cunho individualizante, cujo efeito é a 
responsabilização individual do sujeito pelo seu sofrimento, despotencializando a 
dimensão coletiva e criativa dos enfrentamentos diante dos problemas sociais e 
subjetivos. Tal tarefa não se esgotou, ganhando outros contornos em nosso tempo, 
diante do que constituímos nosso interesse em atuar nesses lugares “problemáticos” 
das redes de atenção às crianças, entendendo-os como problematizáveis e potentes 
em termos da invenção cotidiana de si e do outro. Os intercessores dessa proposta vêm 
sendo definidos, considerando a articulação de perspectivas teórico-metodológicas que 
revelam as relações de fronteira entre a psicologia e outros conhecimentos. Tem-se 
como perspectivas teóricas e analíticas a dialogia bakhtiniana, com destaque à noção 
de exotopia, o “método” cartográfico, pela valorização do processo de subjetivação que 
é o ato de pesquisar e conhecer, a Filosofia da infância, pela afirmação propositiva da 
ignorância e a Sociologia da infância, pela constituição da criança como ator social. Essa 
triangulação advém dos desafios ético-políticos para escutar crianças e adultos e os 
dizeres que se fazem na encruzilhada das redes de atenção à primeira infância na 
cidade de Sobral/CE. Quais as formas de participação das crianças têm sido exercitadas 
e como se revelam espaços de reorientação da prática a elas destinadas? Assim como 
das formas de enunciá-las nos espaços-tempo das comunidades?  Objetiva-se 
conhecer e analisar a teia discursiva em que as vozes das crianças atuam no encontro 
da escola com o CRAS. Especificamente, identificar demandas escolares ao CRAS e 
como atuam no processo de subjetivação das crianças e adultos (professores, 
educadores sociais, psicólogos, assistentes sociais, pais); construir espaços de agência 
em que crianças e adultos possam re(criar) formas de estar nesses lugares.  Pretende-
se realizar oficinas com as crianças de um centro de educação infantil como ação inicial 
de escuta das crianças e de como entendem as relações entre escola, CRAS e 
comunidade. Pretende-se que esses espaços de fala e troca permitam que as crianças 
construam com o adulto (extensionistas, pesquisadoras, professoras) formas de tornar 
visíveis seus modos de participação. Além de exercitá-los diante dos pares e dos 
adultos. Pesquisar como espaço de criação constitui aprendizagem importante, pela 
qual insistimos ser possível abrir a experiência à dimensão micropolítica de aprender 
com a alteridade.  
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LITERATURA E HUMANIZAÇÃO: UM CONTRAPONTO AO PRODUTIVISMO 

Ana Kelly Adriano Viana (UECE), Ruth Maria de Paula Gonçalves (UFC/UFRN/UECE), 
Iago Bezerra Dantas (UECE), Suzanne Rocha Bandeira (UECE) 

 
Resumo 
A formação acadêmica tem sido cercada de exigências cada vez mais voltadas para as 
demandas do capital, o que vem estabelecendo o produtivismo por parte dos docentes, 
incidindo em metas a serem cumpridas pelos estudantes, causando uma automação do 
processo de ensino e aprendizagem. O lema publique ou pereça tem permeado 
sobremaneira, a formação acadêmica na contemporaneidade, com isso; alunos e 
professores vivem um cotidiano de exigências que atendem a aspectos de natureza 
quantitativa em detrimento da qualidade da formação humana integral. Baseados na 
ontologia marxiano - lukacsiana, e de modo particular na psicologia histórico-cultural, 
buscamos examinar o academicismo tão presente em nossas instituições de ensino, 
considerando que as atuais relações sociais reproduzem de modo contundente a 
sociabilidade capitalista, mercantilizando a força de trabalho humana, acentuando a 
divisão entre trabalho intelectual e trabalho técnico. Nesse sentido, analisamos a 
produção de sentidos e significados por parte dos discentes trazendo a literatura como 
aporte potencializador da humanização na formação acadêmica do estudante da 
Universidade Estadual do Ceará (UECE). Para tanto, utilizamos as dimensões teórico-
bibliográfica, documental e empírica para dar conta da pesquisa que tem como lócus 
primeiro o Curso de Psicologia, uma vez que a própria natureza do objeto da ciência 
psicológica e as dificuldades que surgem no contexto da graduação, constantes do tripé 
ensino, pesquisa e extensão, constituem elementos importantes para a realização de 
nossa investigação. Assim, trouxemos as experiências e reflexões ocorridas durante os 
grupos de leitura de obras literárias que aconteceram no Núcleo da Psicologia Social e 
do Trabalho - NUSOL/UECE. Nossa primeira incursão na pesquisa foi com o poeta 
Carlos Drummond de Andrade, em sua obra "A Rosa do Povo", da qual foram escolhidas 
poesias para leitura e partilha das reflexões, facilitando o processo grupal. Através disso, 
os discentes relacionaram seu cotidiano com o conhecimento científico e com a sua 
prática profissional, ainda em formação. Temos clareza dos limites impostos pela 
materialidade, no entanto a prática tem nos mostrado que, por essa via os estudantes 
podem partilhar experiências acadêmicas uns com os outros e (re) pensar sua 
formação, consequentemente a sua práxis. Com vistas a transformar o que está posto, 
questões relacionadas a relação entre trabalho e educação, precarização da educação 
pública, reforma curricular, assistência estudantil, mobilização e gênero ocuparam o 
centro do debate. 
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EM UMA COMUNIDADE CARIOCA AMEAÇADA DE REMOÇÃO 
 

Roberta Brasilino Barbosa (UFRJ), Fhillipe Antônio Araújo Pereira (UFRJ), Laíza da 
Silva Sardinha (UFRJ), Lucas Gabriel de Matos Santos (UFRJ) 

 
Resumo 
A forma como tem se dado as políticas públicas de planejamento urbano no espaço 
carioca nos últimos anos, especialmente impulsionadas pelos megaeventos que o Rio 
de Janeiro vem sediando, tem promovido intensas transformações na cidade. Elas vêm 
considerando majoritariamente os interesses econômicos e políticos que favorecem 
grupos mais abastados da sociedade brasileira, em detrimento dos interesses sociais 
da maioria da população. Tais mudanças atingem, na maioria das vezes de maneira 
violadora, comunidades de determinadas áreas da cidade, ocasionando remoções e 
desapropriações que resultam em transferências das famílias para áreas distantes de 
onde são originárias, locus de seus diferentes vínculos (de amizade, mas também 
vínculos com os serviços de saúde, educação, postos de trabalho e geração de renda, 
espaços de cultura e lazer, entre outros). A Comunidade Indiana Tijuca, favela situada 
na zona norte do Rio de Janeiro onde residem cerca de 890 habitantes, passa por um 
processo de resistência a essas políticas. Seus moradores têm sido, nos últimos anos, 
ameaçados de terem suas residências demolidas e de serem transferidos para outros 
lugares da cidade. Ameaça esta que já se concretizou de forma parcial recentemente, 
impulsionada pela especulação imobiliária que atinge essa região. Em virtude desse 
cenário, uma equipe do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) da UFRJ 
vem desenvolvendo um trabalho que busca, há dois anos, auxiliar esta comunidade na 
construção de estratégias de resistência às violências que lhes têm sido impetradas pela 
atual gestão da prefeitura do Rio. Recentemente iniciaram a elaboração de um plano de 
urbanização, para o qual convidaram a equipe de Psicologia do Núcleo Interdisciplinar 
de Ações para Cidadania - NIAC (programa de extensão também da UFRJ) a auxiliá-
los. A intervenção da equipe de Psicologia junto à comunidade visa criar espaços de 
escuta da população local, compartilhando com a equipe de Arquitetura e Urbanismo a 
compreensão de que o plano de urbanização precisa ser construído necessariamente 
de forma participativa. Para tanto, as duas equipes vêm realizando reuniões temáticas 
com os moradores, oficinas e grupos focais, dentre outras iniciativas, sempre visando à 
construção de práticas autônomas. Destaca-se a partir dessa intervenção que é também 
papel do saber psi contribuir com intervenções que afirmam uma visão de cidade como 
algo que precisa considerar primeiramente o bem estar daqueles que a habitam, 
concretizando assim um compromisso social como norteador da profissão.  
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O OLHAR E A ESPACIALIDADE DO PODER: ENTRE A ARTE E A POLÍTICA NO 
PENSAMENTO DE MICHEL FOUCAULT 

Rômulo Ballestê (IBMR), Francisco Teixeira Portugal (UFRJ) 
 

Resumo 
A espacialidade própria à noção de poder que Michel Foucault desenvolve faz 
atravessar o olhar nos jogos de força que tensionam as experiências de saber-poder, 
as práticas disciplinares e as práticas biopolíticas. O espaço, a visibilidade e a 
arquitetura compõem articulações e desdobramentos nas relações de poder nas quais 
o olhar está inscrito. As relações de poder, portanto, são uma relação política que se 
configura entre diferentes pontos e, por esta razão, as relações de saber não estão 
localizadas em um domínio isento da mecânica do poder não cabendo assim, como por 
diversas vezes o foi, serem investigadas de maneira restrita pela dimensão 
arqueológica. Assim, tanto as questões que o autor analisa sobre a arte quanto as 
questões acerca dos mecanismos de poder-saber e de governamentalidade são 
atravessadas pelo jogo que produz um olhar, ou melhor, produz objetos que são 
erguidos por certa racionalidade histórica que confere visibilidade e existência e permite 
a configuração de heterotopias. A produção desse espaço ocorre a partir da articulação 
de diferentes práticas discursivas, jogos de luminosidade nos quais tanto a gênese 
quanto a própria característica de função do olhar se inscreve na estrutura das relações 
sociais que transitam entre a arquitetura disciplinar e os procedimentos 
regulamentadores do biopoder. Dessa maneira, a estética e a política estão intimamente 
ligadas quando pensamos as questões espaciais, de circulação e de vigilância na 
cidade. A análise dos trabalhos sobre arte dedicados à pintura (Manet, Velásquez, 
Magritte, Rebeyrolle e Formanger) pode ser conjugada ao empreendimento da reflexão 
quanto à visualidade e ao olhar a partir da dimensão do paradigma panóptico 
aprofundando a problematização acerca da relação que Foucault estabelece com o 
panóptico de Jeremy Bentham. Esta reflexão é importante não somente para ultrapassar 
o aparente simplismo do panoptismo, mas por demonstrar o percurso da análise que 
ilumina a questão da governamentalidade. Recusamos ainda a compreensão 
reducionista corrente da problemática da visualidade que a define como uma sociedade 
disciplinar ou de vigilância pelas características tecnológicas mais modernas 
espalhadas por diversos níveis da vida individual e coletiva. Sob a forma de um 
paradigma panóptico está inscrito na anatomopolítica da mecânica do poder ao mesmo 
tempo em que se articula com a biopolítica, práticas discursivas de verdade que se 
articulam com práticas disciplinares e biopolíticas inscrevendo modos de funcionamento 
e de aparecimento de objetos e de subjetividades. A afirmação da produção da 
visibilidade nas discussões sobre os trabalhos artísticos aponta não apenas a irrupção 
do espaço e consequência do olhar, mas, sobretudo, a discussão do espaço enquanto 
lugar de emergência de relações de poder. As análises que Foucault faz dos trabalhos 
de artistas estão ligadas a questão do poder. O poder exercido em inúmeras tecnologias 
que se inscrevem em séries, em conjuntos de mecanismos articulados sob o modo de 
platôs da disciplina e da regulamentação biopolítica, aparece nas heterotopias, nos 
espaços disciplinares com a inscrição do olhar na arquitetura que faz a economia visual 
funcionar cada vez mais maximizada. 
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Resumo 
O presente trabalho apresenta uma reflexão crítica de uma experiência de estágio 
supervisionado em Psicologia e Processos de Gestão, envolvendo grupos de alunos de 
uma Escola Estadual de Ensino Profissional (EEEP), localizada em Juazeiro do Norte – 
Ceará, entre os meses de julho de 2015 e julho de 2016. Durante os seis primeiros 
meses foram desenvolvidas atividades que visavam a exploração e territorialização do 
espaço institucional, a saber: escutas clínicas e grupos terapêuticos. Através dos 
encontros grupais com os alunos, percebeu-se a carência de uma escuta clínica que, 
acima de tudo, levasse em consideração alguns aspectos levantados e discutidos por 
eles nos encontros: aspectos próprios da adolescência, vulnerabilidades vivenciadas 
em seus lares e conflitos de ordem pessoal. No entanto, diante da instalação de um 
cenário institucional conflituoso: manifestações políticas, articuladas pelo Grêmio 
Estudantil, e requerimentos dos alunos, solicitando a saída da diretora, evidenciou-se a 
relevância do desenvolvimento de intervenções voltadas para a discussão macro e 
micropolítica dos processos grupais e institucionais, que cercam a escola. Partindo 
desse cenário, foi possível o desenvolvimento de um projeto de intervenção que 
constituiu na execução de grupos de encontro, de caráter operativo, durante os seis 
meses seguintes. Um aspecto que merece destaque, diz respeito à uma realidade 
peculiar dessa instituição de ensino - e que parece se configurar como a busca de uma 
emancipação, através da luta de classe – onde os atores sociais envolvidos (alunos 
participantes do Grêmio Estudantil e simpatizantes) de forma coletiva e organizada, 
encontraram sua força através de um forte poder de barganha. Tais problemáticas 
perpassaram os grupos interventivos, em quase todos os encontros. O objetivo geral foi 
o de elucidar e promover uma tomada de consciência política dos processos que cercam 
a própria instituição. Além disso, enquanto objetivos específicos, procurou-se conduzir 
os sujeitos a uma maior expressão da sua relação com o outro e da descoberta de suas 
próprias demandas através da manifestação do coletivo. Aconteceram encontros 
semanais, com duração de 50 minutos, duas turmas do ensino médio: 1º ano e outra de 
3º ano (em horários diferentes). Foram utilizadas ferramentas como: dinâmicas de 
grupo, rodas de conversa, técnicas projetivas e de jogos de papéis, afim de promover 
reflexões acerca da coesão grupal, liderança, poder, gestão de conflitos, assertividade, 
comunicação e representações sociais. Embora ainda em fase inicial, as atividades 
descritas possibilitaram reflexões sobre diversos aspectos relacionados ao 
processo/impactos da formação educacional e profissional sobre os alunos, ao 
papel/contribuições do olhar psicológico sobre tais processos, a observação da 
dinâmica organizacional, dos processos de institucionalização, relações de poder, 
funcionamentos grupais, e propostas para resoluções de conflitos. 
 
Palavras-chave: consciência política; estágio supervisionado; processos de gestão; 
ensino profissional. 
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CONSTRUÇÕES E DESCONSTRUÇÕES DO FAZER PSI: IMPLICAÇÕES 
POLÍTICAS NAS PRÁTICAS DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA 

Carolina Nunes Ramos, Luise Toledo Kern, Simone Bicca Charczuk 
(Unisinos/UFRGS) 

 

Resumo 
O povo latino-americano tem uma realidade de desigualdade marcada pela herança 
colonial. Pensar a psicologia neste contexto implica romper com as práticas 
hegemônicas que subjugam os sujeitos. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo 
geral refletir sobre as experiências do estágio curricular do Curso de Psicologia da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, São Leopoldo/RS e a relação do 
fazer (ser) com o compromisso ético e político da psicologia. A partir disso, propomos 
relatar duas experiências de estágio curricular, ocorridas em 2015, e problematizá-las a 
partir da perspectiva contra hegemônica. A metodologia é delineada pelo relato de 
experiência, em que possibilita uma sistematização pela dialeticidade (JARA, 2006). A 
experiência, neste trabalho, é pensada a partir de Larosa (2002), no sentir e no sentido 
das relações de existência. O Estágio Curricular Básico do Curso de Psicologia – 
Unisinos tem duração de um ano e propõe ao estudante, a partir de observações no 
espaço de estágio, realizar um projeto de intervenção dialogado com os conhecimentos 
do local. Este trabalho aborda duas experiências, no CREAS (Centro de Referência 
Especializada de Assistência Social) e no NEABI/Unisinos (Núcleo de Estudos Afro-
brasileiros e Indígenas), ambos localizados no município de São Leopoldo/RS. O 
CREAS está vinculado à Proteção Social Especial do SUAS, tendo como função o 
trabalho social com famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por 
violação de direitos. Com imersão na equipe de Serviço Especializado de Abordagem 
Social (SEAS/CREAS), o estágio propôs voltar um olhar à pessoa em situação de rua, 
de modo que houvesse espaços para dizer suas palavras e se perceber enquanto 
sujeito de direitos. Foram realizados três encontros sob os temas geradores: “Qual é o 
grito das ruas?” e “Que rua queremos?”. Estes foram espaços de reflexão, nos quais o 
coletivo construiu diálogos sobre a cidade e seus espaços, redução de danos, assim 
como direitos sociais: moradia, alimentação, saúde e assistência. O NEABI é uma das 
frentes de trabalho da Ação Social na Área de Pluralismo Cultural e das Relações Étnico 
Raciais na Unisinos. Diante do contexto acadêmico, percebeu-se poucas aproximações 
da psicologia com as relações étnico-raciais na formação em psicologia. A intervenção 
construiu um espaço na academia, juntamente com alunos de psicologia, onde foi 
possível a ruptura dos modos de pensar hegemonicamente, desnaturalizando questões 
sobre racismo e desigualdade, concebidas através da sustentação ideológica que o 
sistema em que vivemos propõe. Estas experiências propiciaram denúncias e anúncios 
da psicologia nos contextos da rua e da academia. Entende-se, com Baró (1996), a 
necessidade da(o) psicóloga(a) problematizar a produção das desigualdades na 
sociedade, não a tomando como natural e inquestionável. Para o autor, urge que os 
psicólogos se voltem para o reconhecimento dos principais problemas que afligem a 
realidade dos povos, bem como colocar o saber psicológico a serviço da construção de 
uma sociedade mais igualitária. Nessa perspectiva, essas práticas desempenham um 
papel político no fazer psi, em que se constrói e desconstrói modos de pensar, 
implicados com a realidade do contexto brasileiro. 

Palavras-chave: estágio curricular; psicologia; fazer político; rua; universidade; 
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CORPO E IMAGEM: ALÉM DO ESPELHO 
 

Cristina Lopes da Conceição (UFMT), Helena Rodrigues Barbosa (UFMT) 
 

Resumo 
Este trabalho propõe se a refletir sobre a temática corpo e imagem, utilizando como 
subsidio uma intervenção realizada por meio de oficina pedagógica intitulada "Corpo e 
Imagem: Além do espelho”, elaborada e vivenciada enquanto atividade da semana d@s 
calour@s, ofertada junto ao Diretório Central dos Estudantes-DCE, da Universidade 
Federal de Mato Grosso, Campi de Rondonópolis. A oficina teve como objetivo 
problematizar os discursos e representações culturais hegemônicas e normativas, que 
impõem e reforçam por meio da reprodução de pré-conceitos e dispositivos midiáticos, 
padrões de ser e existir que desconsidera as identidades reais como elemento 
constituinte dos corpos humano. A oficina se propôs também a discutir os papéis e 
estereótipos sociais e culturais atribuídos a cada gênero, ponderando as questões de 
raça/etnia e classe social. A ação foi realizada em um encontro, e teve como 
participantes aproximadamente 25 acadêmic@s ingressantes no primeiro semestre dos 
cursos de História, Psicologia, Ciências Contábeis, enfermagem e Biblioteconomia da 
UFMT-CUR. Para a operacionalização, foram utilizadas dinâmicas grupais e rodas de 
conversa com @s participantes. A oficina foi dividida em dois momentos, o primeiro 
versou acerca de sensibilizar @s participantes enquanto a percepção de seus próprios 
corpos, foram propostos que tod@s se observassem em um espelho e em seguida 
descrevessem sobre o “eu real”, que consiste na imagem representativa que cada um(a) 
tem de si mesm@. O segundo momento demarcou em dividir @s participantes em dois 
grupos, e propor que construíssem em um cartaz, por meio de recortes de revistas a 
imagem de um “eu 
ideal”, de acordo com suas próprias concepções, por fim foi discutido e problematizado 
em roda de conversa os conteúdos elaborados. Durante a roda de conversa, @s 
acadêmic@s compartilharam suas vivencias, nos mais variados espaços (escola, 
universidade, família e na vida), destacaram a reprodução de discursos excludentes, 
que demarcam papéis de gênero, e também inferioriza e estigmatiza estereótipos 
corporais, muitas vezes anulando a diversidades em prol de uma lógica de mercado. 
Observamos que houve intensa participação na roda de conversa, propiciando um 
espaço rico para as discussões e avanço das ideias do grupo e da formação pessoal e 
profissional. Por fim, concluímos que diante dos resultados, existe uma 
grande demanda, na qual devemos propor reflexão sobre a temática e promover 
estratégias, que permitam um espaço de desconstrução, que corrobore para a aceitação 
e valorização das 
diferenças corporais, culturais e sociais, em que todos os corpos tenham o direito de ser 
e existir com mais liberdade e equidade. Assim a oficina permitiu aos (as) participantes 
refletirem sobre sua própria imagem, fazendo um paralelo entre o seu “eu real” e o “eu 
ideal”, sensibilizando-os (as) a desconstrução de pré-conceitos aprendidos e reforçados 
socialmente, que tanto atingem nossos corpos e afetam nossa auto-estima. 
 

Palavras-chave: Corpo. Intervenção. Imagem 
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O PSICODRAMA POSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA ÀS FORÇAS SOCIAIS DE 
PADRONIZAÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO 

 
Érico Douglas Vieira (UFG) 

 
 

Resumo 
O Psicodrama pode ser vislumbrado como um sistema teórico-metodológico construído 
no período da Modernidade, época que antecedeu o período contemporâneo entendido 
por muitos autores como a Pós-Modernidade ou outras denominações como 
Modernidade Tardia, Modernidade Avançada, Hipermodernidade e Modernidade 
Líquida. Entre a Modernidade e a Pós-Modernidade existem rupturas e continuidades 
dos pontos de vistas subjetivo e social. A Pós-Modernidade continua a ser uma 
sociedade individualizada como na época moderna, mas existem diferenças 
importantes. O mundo moderno era percebido como mais estável e mais seguro, graças 
aos padrões e rotinas impostos aos indivíduos. A rotina e a monotonia não geravam 
somente segurança, mas traziam a sensação de opressão diante de forças totalitárias, 
homogeneizantes e uniformizantes que colocavam cada um com as tarefas de descobrir 
o seu nicho adequado e de seguir as normas do lugar no qual procuravam se inserir. Na 
Pós-Modernidade estão presentes forças de desregulamentação e privatização. As 
promessas de liberdade e autoafirmação não se cumprem. Na sociedade do 
desempenho, os sujeitos são instados a resolverem individualmente contradições 
geradas coletivamente. O fracasso e a impotência resultantes enfraquecem os 
potenciais criativos dos sujeitos e grupos sociais. Neste trabalho, pretende-se 
problematizar as possibilidades de contribuições do Psicodrama – entendido como um 
produto da Modernidade – como dispositivo de resistência às forças de padronização e 
homogeneização presentes na Pós-Modernidade. Objetiva-se investigar os conceitos 
que permanecem potentes para se realizar uma crítica da cultura e refletir sobre as 
possibilidades de novas criações conceituais psicodramáticas que produzam resistência 
aos poderes pós-modernos que enfraquecem subjetividades e grupos. O caminho 
percorrido representa uma tentativa de estabelecer pontes entre os autores do 
Psicodrama localizados em uma perspectiva psicossociológica da abordagem, que 
procuram compreender os fenômenos subjetivos e relacionais a partir de uma leitura 
contextual da cultura e entre autores ligados à Filosofia, Sociologia e Antropologia que 
analisam os aspectos culturais da Pós-Modernidade. Dentre estes autores, destacam-
se Zigmunt Bauman, Stuart Hall, Louis Dumont, Gilles Lipovetsky, Christopher Lasch, 
Jean-François Lyotard. Através da teoria da espontaneidade/criatividade, Moreno, o 
criador do Psicodrama, buscava construir um modelo teórico/prático que promovesse a 
ruptura com padrões de comportamentos estereotipados e a transformação das formas 
sociais aprisionadoras. Esta era a Revolução Criadora para romper com a civilização da 
conserva. Atualmente as ideias de espontaneidade e criatividade foram capturadas pela 
sociedade de consumo, pela indústria do desnecessário. Torna-se emergente a 
necessidade de ressignificação do conceito de espontaneidade que pode contribuir para 
a ruptura com modos de ser ditados pela ordem consumística. A ideia de 
espontaneidade pode permanecer com seu potencial disruptivo porque traz a 
concepção de que o sujeito não pode ser reduzido a uma peça de uma engrenagem. 
Uma visão psicodramática aposta na potencialidade de uma participação ativa, atuante, 
crítica e reflexiva dos sujeitos imersos nas situações sociais. A despeito da liberdade 
anunciada, o que se percebe são forças de tonalidade mais sedutoras do que 
repressivas que colonizam as subjetividades. Através de vivências grupais 
psicodramáticas, pode-se experimentar novas maneiras de ser, viver algo novo, 
questionar as condutas estereotipadas, descobrir as origens sociais do sofrimento. 

Palavras-chave: Psicodrama; Pós-Modernidade; Espontaneidade.  
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PROJETO RE-TRATOS DA JUVENTUDE 
 

Alana Gabriela Ferreira de Melo (UFC), Adalgisa Nara de Aguiar Azevedo (UFC), 
Alexandre Heverton Maia Lima (UFC), João Paulo Pereira Barros (UFC) 

 
 
Resumo 
Este trabalho objetiva apresentar experiências do projeto de extensão Re-Tratos da 
Juventude – do departamento de psicologia da Universidade Federal do Ceará –, que 
consiste em criar dispositivos de análise coletiva e intervenção micropolítica em torno 
dos processos de subjetivação e dos direitos humanos de juventudes, na cidade de 
Fortaleza, de modo a: propiciar espaços de problematização dos modos de existência 
de jovens e das práticas direcionadas a esse público; fomentar discussões intersetoriais 
e transdisciplinares relativas à intersecção de desigualdades e aos processos de 
in/exclusão social; contribuir articulando a problematização de temáticas relativas aos 
direitos humanos e a potencialização de experiências de produção do plano do comum 
em territórios urbanos; contribuir para a formação de profissionais voltados para 
segmentos juvenis; cartografar formas de resistência aos processos de normalização 
em espaços institucionais e comunitários; e aprofundar a inscrição da formação e das 
práticas em psicologia no campo dos enfrentamentos das desigualdades sociais. A 
realização da extensão acontece em parceria com a Diretoria de Direitos Humanos da 
Rede CUCA (da Prefeitura Municipal) – que desenvolve atividades voltadas a jovens de 
15 a 29 anos, em articulação com outros serviços da área da saúde, assistência social, 
justiça e arte-cultura – sendo espaço expressivo da política de juventude da cidade e, 
por isso, tido como campo para o projeto. O primeiro ciclo, de 2015.2 a 2016.1, enfatizou 
o tema da violência urbana envolvendo jovens – pelo fato de Fortaleza figurar como a 
capital brasileira com maior índice de homicídios de adolescentes, segundo o IHA 2012 
–, e foi desenvolvido na Barra do Ceará, o bairro mais antigo da cidade e com um dos 
maiores índices desses homicídios. O Re-Tratos volta-se à potencialização de 
movimentos, ações e coletivos já existentes no território, abrangendo suas atividades: 
o Fórum de Jovens, via oficinas sobre extermínio de jovens; Surfando na minha história, 
promovendo rodas de conversa com instrutores de escolas de surf sobre direitos 
humanos, violência urbana e juventude; o GT Drogas e Juventude, discutindo relações 
entre políticas sobre droga, juventude e violência urbana, bem como estratégias de 
implementação de ações de redução de danos no território; em discussões sobre 
direitos humanos e trajetórias juvenis com jovens em cumprimento de Prestação de 
Serviço à Comunidade no Cuca Barra do Ceará; em rodas de conversa sobre violência 
urbana e juventude com participantes da Rádio Cuca, visando criar estratégias de 
comunicação popular contrastantes às narrativas midiáticas hegemônicas; na produção 
de fanzines sobre violência urbana envolvendo jovens e rodas de conversa sobre essas 
questões, junto aos participantes do projeto Comunidade em Pauta, que reúne diversos 
coletivos culturais e esportivos que utilizam as dependências do CUCA. Portanto, 
pretende-se, por esse conjunto de ações processuais, compreender e tencionar forças 
presentes na produção das concepções de juventudes fundantes desses serviços, 
percebendo as nuances e a transversalidade da violência urbana nos modos de 
subjetivação e de viver desses jovens, em seus territórios e na cidade de forma geral. 
Busca-se, por meio desses recursos e campos de inserção, reconhecer e produzir 
percursos de criações que potencializem espaços de resistências ético-estético-
políticas. 
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ENTRE A PRECARIZAÇÃO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE: UM OLHAR SOBRE OS 
EFEITOS DO PROCESSO DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO A PARTIR DO 
CONTEXTO DE PSICOTERAPEUTAS QUE ATENDEM POR PLANO DE SAÚDE 

Vanessa Ribeiro de Oliveira e João Batista Ferreira 

Resumo 
O presente estudo busca discutir os processos de precarização a partir do contexto de 
trabalho dos psicoterapeutas que atendem por plano de saúde através de um vínculo a 
terceiros, bem como destacar os efeitos da realização deste tipo de atendimento na 
saúde desses trabalhadores. O termo precarização, é derivado da palavra precário, do 
latim precarius, que significa o que é obtido pela prece, relacionado aquele que se 
subordina ao desejo do outro implorando algo desse ser, entendido como o todo 
poderoso. A partir da etimologia do termo é possível destacar palavras como 
subordinação e sujeição, que se conectam intimamente a noção de precarização 
relacionada ao trabalho (Cruz, 2013). Bordieu (apud Cruz,2013) aborda a precarização 
sob o status de um regime político que exerce a dominação a partir de uma situação de 
insegurança e aceitação da exploração, que é institucionalizada. A insegurança e a 
instabilidade são marcas de uma lógica flexível engendrada por conveniências, que 
desloca responsabilidades e naturaliza processos de exclusão e violência social (Costa 
& Gomes, 1999).  Falar dos profissionais que atuam, a partir de convênios com planos 
de saúde, já é explicitar uma realidade precária, de trabalhadores sujeitos a uma 
particularidade de regras e limites de cada uma das operadoras com as quais está 
credenciado. O presente estudo aborda um eixo ainda mais precário desses 
trabalhadores: os psicoterapeutas que prestam serviços aos planos a partir de terceiros 
(Sadi, 2007). Imersos em um cenário onde: encaminhamentos médicos são necessários 
para que o psicoterapeuta realize a sua função; a baixa remuneração é uma realidade, 
na esmagadora maioria das vezes e quem estabelece um prazo para o 
acompanhamento psicológico é a operadora do plano (Quayle, 2007). A realidade 
destes psicólogos ainda traz como agravante o fato de que ao prestar serviço a 
terceiros, o valor recebido por este profissional não corresponderá a natureza ou 
retribuição pelo serviço prestado, mas o suficiente para garantir o lucro do 
“intermediador”, que também não convém chamar de empregador, já que os vínculos 
trabalhistas estabelecidos nestes contextos são diversos (Sadi, 2007). Além disso, vale 
destacar as dificuldades mercadológicas que muitas vezes impulsionam estes 
psicólogos se vincularem a este tipo de trabalho, o que não anula a sua 
responsabilidade técnica e ética perante os casos atendidos (Costa, 2007). Como é o 
trabalho do psicólogo diante de todos esses impasses? Como fica a saúde deste 
profissional que tem como função o cuidado com a saúde de tantos outros? Essas e 
tantas outras perguntas incitam o desdobramento deste tema, com o intuito de discutir 
os processos de precarização a partir deste cenário. Esta pesquisa encontra-se em fase 
de desenvolvimento e será constituída de 30 (trinta) entrevistas individuais semi-
estruturadas com os psicoterapeutas. Os dados serão discutidos a partir da análise de 
conteúdo de Bardin, que tem como base o agrupamento das narrativas sob a forma de 
núcleos de sentido (Mendes, 2007).  Pretende-se a partir desses resultados, ampliar os 
debates sobre o tema, embasar a revisão ou criação de políticas relacionadas à saúde 
dos trabalhadores e discutir possibilidades de intervenções nesses contextos. 

 
Palavras-Chave: precarização; saúde do trabalhador; psicodinâmica do trabalho; 
planos de saúde; 
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A ELEIÇÃO DOS EXCLUÍDOS: A NÃO-INTEGRAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA 
NA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO. 
 

Viviane Angélica Silva (IPUSP) 
 

Resumo 
Apesar da herança colonial, a criação de uma universidade em São Paulo foi tida como 
uma proposta inovadora, prometendo colocar o Brasil no mapa internacional da 
produção científica. A noção de universidade proposta em São Paulo começou elitista, 
mas com a criação da 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, percebeu-se que a universidade deveria abrir 
suas portas, 
ampliar-se para tornar-se viável. De fato, os anos pós 1934 são marcados pela entrada 
de segmentos que até então haviam estado tradicionalmente, fora da universidade, a 
saber: mulheres 
e descendentes de imigrantes. Diante disso, este trabalho propõe pensar porque estes 
processos não contemplaram a população negra e nem reverberam numa composição 
racial mais 
democrática da USP. Articular as discussões sobre relações raciais e docência no 
ensino superior é 
interpelar algumas (in)visibilidades. Onde estão os professores negros e as professoras 
negras na 
USP, é uma pergunta que esse trabalho faz, diante da ausência de um censo étnico-
racial do corpo 
docente das universidades públicas brasileiras e da escassez de bibliografia a respeito. 
Se a 
vocação primeira da Universidade de São Paulo é formar uma elite intelectual capaz de 
elaborar conhecimentos, políticas e tecnologias para setores estratégicos tanto no 
estado como no país; a 
universidade permitiu readaptações nessa vocação permitindo a entrada de filhos de 
imigrantes europeus e mulheres. E fica a questão: porque não negros? Considerando 
que a história da 
Universidade de São Paulo também foi tecida com fios de desigualdades de raça, 
gênero e classe, 
esse trabalho propõe pensar que, atrelada à dinâmica histórica da instituição, a 
discussão racial na 
universidade viveu diferentes momentos, que desembocaram na atual sub 
representatividade da 
população negra nesta universidade. 
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POSTERES 

 

ACOLHIMENTO E ESCUTA COM USUÁRIOS DIABÉTICOS: A PSICOLOGIA NA 
ATENÇÃO BÁSICA 

 
Adallyne Mizael de Omena (UFAL), Edileide Silva Mariz (UFAL), Elisianne Nunes de 

Farias (UFAL), Leonardo Souza Alves (UFAL) e Thaise Novais da Silva (UFAL) 
 
Resumo 
O presente trabalho relata a experiência de uma intervenção comunitária, requerida pela 
disciplina de Psicologia Social Comunitária, desenvolvida numa Unidade Básica de 
Saúde (UBS) situada em Palmeira dos Índios, agreste alagoano. Para realizar nossa 
proposta interventiva, inicialmente, foi necessário um levantamento de dados da 
comunidade e verificação das demandas existentes na mesma. A partir desse 
levantamento, optamos por realizar a intervenção com o grupo de diabetes da Unidade 
supracitada. Teve como objetivo o acolhimento e escuta com usuários(as) portadores 
de diabetes, buscando visualizar novas possibilidades de lidar com os sofrimentos que 
este adoecimento venha acarretar, e a partir disso, ressignificar novas formas de lidar 
com a doença, para que desenvolvam maior autonomia e possam vir a ter uma melhor 
qualidade de vida. Utilizamos como metodologia, a pesquisa qualitativa de caráter 
participante e para realização dos procedimentos metodológicos a entrevista 
semiestruturada em alguns momentos. Já avaliação das atividades realizadas, 
utilizamos os diários de campo, como registros de informações. Diante disso, teve oito 
encontros com a comunidade. Assim, realizamos visitas domiciliares com o intuito de 
fortalecer e mediar vínculos entre a comunidade e UBS, para que haja uma 
transformação social. A importância do desenvolvimento dessa intervenção se dá a 
partir da possibilidade de fortalecimento de vínculos comunitários, sabendo que este é 
pertinente, pois possibilita aos protagonistas sociais possuírem um controle sobre o 
meio em que vive, sendo o mesmo desenvolvido nas relações uns com os outros. Para 
isso, é necessário considerar a formação de vínculos, que se configura enquanto um 
elo formador de condições de confiança entre os envolvidos, proporcionando uma 
relação segura e dialógica. Assumimos uma postura ética e política frente à 
comunidade, buscando respeitar a singularidade e autonomia de cada sujeito, bem 
como sua história de vida, para que os mesmos sintam-se acolhidos. Buscando 
conhecer a realidade e quais os sofrimentos que o adoecimento trazia para estes 
usuários, destacamos o sofrimento de uma usuária que não aceitava o uso de 
medicamentos no seu processo de adoecimento, assim, buscamos junto a ela novas 
possibilidades e maneiras diferentes de lidar com este acontecimento, a partir de 
diálogos. Outro fato pertinente foi lidar com o luto no desenvolvimento desta intervenção, 
pois a morte de um dos usuários acabou nos afetando, visto que havíamos estabelecido 
vínculo com o mesmo, e acompanhado seu sofrimento. É válido destacar que apesar 
do alcance do objetivo inicial, é possível identificar dificuldades que foram encontradas 
no desenvolvimento desta intervenção, sendo necessário levar em consideração a falta 
de estrutura encontrada na Unidade, o que acarretou a não realização dos grupos que 
estavam previstos no primeiro momento. Além disso, existem questões políticas, 
sociais, econômicas e pessoais que causam barreiras no acesso dos usuários a UBS. 
Contudo, percebe-se o paradoxo existente entre teoria e prática, uma vez que a teoria 
retrata uma “realidade” com problemas de soluções acessíveis, o que se difere da 
prática, na qual é necessário considerar aspectos históricos e sociais, como também as 
singularidades que existem em cada comunidade. 
 
Palavras-chave: Psicologia Social Comunitária. Atenção Básica. Comunidade. 
Diabetes.  
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LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE MULHERES NEGRAS EM CARGOS 
ELETIVOS 

 
Dulcinéia dos Santos Leite (USP) 

 

Resumo 
O que impulsionou o início desse trabalho foi a necessidade de entender como a mulher 
negra está situada na conjuntura política, então comecei um levantamento dessas 
mulheres na eleição de 2014 para mapeá-las. Este trabalho tem como objetivo mapear 
a presença feminina na política, aonde elas estão presentes e a também a mulher negra 
dentro desse contexto. Para esse levantamento de dados foi verificado o site do STE - 
Supremo Tribunal Eleitoral para os cargos de Presidente, Senador, Governador, 
Deputados Federal, Estadual e Distrital nas eleições de 2014. De acordo com as 
estatísticas do STE das eleições de 2014, foram coletadas as seguintes informações: 
Para o cargo de Presidente, foram 11 candidatos, sendo 8 homens, 3 mulheres, desses: 
0 homens negros, 1 mulher negra. Sendo que, para o cargo de vice-presidente, foram 
11 candidatos, sendo, 8 homens, 3 mulheres, desses: 0 homens negros, 2 mulheres 
negras. Uma mulher ganhou a eleição, sendo o seu vice um homem; Governador foram 
162 candidatos, sendo 143 homens e 19 mulheres, desses 12 homens negros, 3 
mulheres negras. Sendo que candidatos a vice-governador, 119 homens e 44 mulheres, 
desses 15 homens negros e 7 mulheres negras; Senador foram 164 candidatos, sendo 
130 homens e 34 mulheres, desses 8 homens negros e 5 mulheres negras. Para 
Senador 1º suplente foram 163 candidatos, sendo 128 homens e 35 mulheres, desses 
8 homens negros e 3 mulheres negras. Para Senador 2º suplente foram 163 candidatos, 
sendo 136 homens e 27 mulheres, desses 20 homens negros e 3 mulheres negras; 
Deputado Federal foram 5876 candidatos, sendo 4152 homens e 1724 mulheres, 
desses 363 homens negros e 198 mulheres negras. Foram eleitos 512 deputados 
estaduais, sendo 49 mulheres, dessas mulheres, 2 negras; Deputado Estadual foram 
14318 candidatos, sendo 10157 homens e 4161 mulheres, desses 880 homens negros 
e 374 mulheres negras. Dos 1035 eleitos, 115 mulheres; Deputado Distrital foram 959 
candidatos, sendo 672 homens e 287 mulheres, desses 82 homens negros e 15 
mulheres negras. Das 5 mulheres eleitas, nenhuma negra. No total foram 21990 
candidatos em todo o território nacional, numa população de 202.063.812 e em todos 
os cargos eletivos, sendo que somente 609 em mulheres negras, ou seja, menos de 
0,03%, sendo a população brasileira constituída em 51% de pretos e pardos, segundo 
o IBGE. De acordo com Gohn (1997, p.256), a luta para acabar com as desigualdades 
no tratamento das pessoas em relação à raça, religião, sexo, entre outros está presente 
simbolicamente nos valores sociais e o maior triunfo dessa luta é a conquista de leis 
que demarquem ou redefinam relações sociais existentes. Somente em 2014, TSE 
inseriu aos seus registros, a variável cor/raça em seu banco de dados, o que 
possibilitará analises mais fiéis e confiáveis da sub-representação dos negros na política 
nacional (cargos eletivos). A partir dessa nova variável será possível ver o percentual 
de candidatos negros em cada esfera   então começar a estudar tendências e 
fenômenos que ainda não puderam ser analisados em função da falta de dados oficiais. 
 
Palavras-chave: política, eleição, mulher negra 
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ESTUDO DO FATALISMO PRESENTE EM REDES SOCIAIS E INTERNET E A 
PSICOLOGIA COMO EMBATE À IDEOLOGIA FATALISTA 

 
Joseane Mª Pereira da Silva (UNESA) e Lorraine Suelen de O. Candido (UNESA) 

 
 
Resumo 
Este trabalho discute a implicação do esquema ideológico do fatalismo de Martín-Baró 
(1998), como ferramenta para evidenciar estruturas sociopolíticas enraizadas 
psiquicamente, tomando como campo metodológico observações de opiniões de 
pessoas aleatórias, expostas em redes sociais e páginas de internet vigente no país. 
Parte-se de proposições segundo as quais as opiniões colhidas sugiram um 
pressuposto de que seus esforços provavelmente não produzem transformações 
efetivas no cenário político atual. Em um país com um dos maiores índices de uso de 
internet do mundo, ações coletivas dessa natureza podem ser responsáveis pela 
resignação e desmobilização popular? Quais áreas da Psicologia relacionam 
fundamentos prático-teóricos no combate à ideologia fatalista? Segundo Martín-Baró 
(1987), o fatalismo é um fenômeno que se verifica nas populações excluídas da América 
Latina, é um sistema de ideologias internalizadas a partir das experiências cotidianas 
com o mundo social, é um traço do psiquismo e uma característica própria da cultura da 
pobreza. Essa ideologia fatalista é transmitida e reforçada por organizações 
institucionais e processos de socialização desenvolvidos dentro da educação familiar, 
na escola, na igreja, no trabalho e no mundo moderno atual, como a internet através 
das redes sociais. Hoje, esse último, nosso objeto de estudo. Confirmando que a internet 
e as redes sociais no Brasil são ferramentas geradoras da ideologia fatalista, uma 
prática muito perigosa para uma nação emergente, apesar dos nossos últimos capítulos 
contarem com uma recessão econômica acentuada. Não obstante, a observação 
dessas convicções expostas nas redes sociais e internet comprovam o esquema 
ideológico, partindo da ideia de que as crenças são, por maioria, submissas de uma 
sociedade destinada ao fracasso e à corrupção, como fosse esses dois, um cotidiano 
social aceitável e normal pela população; individualmente e coletivamente os brasileiros 
não se acham capazes de fazer diferença, pois acreditam que “o Brasil é assim e nunca 
vai mudar”. Fez-se uma observação de posts, comentários e publicações nas principais 
redes sociais existentes na internet. Onde foi verificado opiniões e discursos de pessoas 
e páginas de internet aleatórias nas redes sociais, que abrangeram o conteúdo fatalista. 
Analisando esse material, o fatalismo sem muitas dificuldades, é constatado nos 
discursos e opiniões contidos nas redes sociais. De acordo com essa concepção, 
podemos chegar a uma conclusão de que precisamos criar condições para que seja 
desmontada a ideologia fatalista; Esse trabalho também é uma ferramenta para revelar 
essa crença social de que não é possível modificar o cenário político social, porque sim, 
é possível! É preciso alterações nas condições reais de vida social. O processo de 
ruptura do fatalismo é dialético, implica dizer que a transformação das atitudes 
individuais e mudança na organização social, é pedra angular para que exista um 
progresso nesse contexto, o que se dá através da redenção da memória histórica, do 
revigoramento das virtudes populares e da ordenação coletiva. A Psicologia como 
ciência abre um leque de especialidades compromissadas com esse intuito de trabalhar 
contra o esquema ideológico fatalista, à frente dessa conjuntura estão a Psicologia 
Social, a Psicologia Comunitária e a Psicologia Política. 
 
Palavras-chave: Internet e redes sociais. Fatalismo. Martín-Baró. Psicologia Social, 
Comunitária e Política. 
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A Mediação de Conflitos como Política Pública de Promoção de Bem-estar:  A 
Psicologia Positiva e Resiliência em Foco. 

 
Simone de Biazzi Avila Batista da Silveira (FURG) e Maria Angela Mattar Ynues 

(UNILASSALE) 
 
Resumo: 
Com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e da Lei de 
Mediação (Lei 13140/2015), a mediação de conflitos se constituiu, oficialmente, como 
política pública no Brasil. O presente trabalho apresenta uma pesquisa em andamento 
junto a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande-FURG, cujo 
objetivo principal é analisar se a implantação da política pública de mediação de conflitos 
junto aos CEJUSCs- Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania é 
promotora de bem-estar aos usuários dos serviços. A pesquisa está inserida nas 
variadas ações do Programa CRAF/FURG- Centro de Referência em Apoio a Família, 
que conta com 05 projetos de extensão, entre eles o Projeto Mediação. O referido 
projeto tem seu desenvolvimento desde 2009. No ano de 2010 foi publicada a 
Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que teve sua redação alterada para 
constar no parágrafo único do artigo primeiro que “antes da solução adjudicada 
mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em 
especial os chamados meios consensuais, como a mediação...”. Assim, estando a 
mediação elencada hoje como regra no ordenamento jurídico brasileiro, mister 
compreender se a referida ferramenta pode promover desenvolvimento humano 
saudável e bem-estar da população. Para Warat (2001), o conflito deve ser visto “como 
uma confrontação construtiva, revitalizadora” (p.82). Assim, é um processo interacional 
fundamental da vida humana, como parte dos eventos de inter-relação, e, 
principalmente, como elemento gerador de mudanças (Silveira, 2013). É potencialmente 
transformativo: se bem conduzido pelas pessoas, pode desenvolver e integrar as 
capacidades de força individual e empatia pelos outros (Folger & Bush, 1999). A 
mediação contempla a condução dos conflitos com foco nos aspectos saudáveis das 
interações: reciprocidade, equilíbrio de poder e afeto (Bronfenbrenner,1979/1996) e 
pode contribuir ressaltando os aspectos de forças e solidificando competências 
pessoais dos envolvidos nos processos, rompendo com a abordagem dicotomizante das 
práticas jurídicas tradicionais (Santos, 2005), abrindo espaço para a promoção da 
qualidade de vida (Seligman,2004/2011). O objetivo da pesquisa é analisar se a 
implantação dos CEJUSCs no foro de Rio Grande pode ser percebida pelos usuários 
como promotora de bem-estar. Especificamente, investigar se as práticas de mediação 
contemplam à amplificação dos aspectos positivos das relações, dando maior ênfase 
aos recursos para resolver as demandas. A metodologia utilizada na pesquisa é a 
Inserção Ecológica (Silveira Et Al, 2010; Prati et al, 2008), através da observação 
naturalística dos processos de mediação, coletando-se os dados através de diários de 
campo, com posterior análise dos dados. A pesquisa vem sendo realizada desde 2014, 
ano da implantação do CEJUSC em Rio Grande. Os resultados parciais demonstram 
que as técnicas de mediação utilizadas estão de conformidade com uma perspectiva 
dialógica de enfrentamento positivo do conflito, enfocando as capacidades, motivações 
e potencialidades das pessoas como produtoras de desenvolvimento saudável, o que 
se coaduna com o conceito de resiliência, que, na Psicologia, é utilizado para se referir 
aos processos que explicam o enfrentamento e a superação de crises e adversidades 
(Yunes & Szymanski, 2001). Neste sentido, pode a mediação se apresentar como 
ferramenta promotora de bem-estar. 
 
Palavra-chave: mediação, psicologia positiva, resiliência 
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO ALINHADA À PRÁTICA DO 

CONSULTÓRIO NA RUA. 
 
Cidecleuma de Melo Frota (UNINORTE), luciana Diederich Nunes Pessôa 

(UFAM) e Raphael Soares de Moura (UFAM) 
 

Resumo 
O presente trabalho pretende analisar a formação profissional do psicólogo, com base 
nas críticas postuladas por teóricos a respeito do distanciamento entre teoria e prática 
profissional no campo da psicologia. Especificamente dentro das equipes de consultório 
na rua, dispositivo da rede de atenção psicossocial, que visa outra linha de cuidado à 
saúde, determinadas em diretrizes legislativas presentes em políticas públicas e 
portarias governamentais. Para tanto, o caminho traçado pauta-se em pesquisa 
bibliográfica, de cunho hermenêutico-dialético, visando compreender o cenário atual da 
formação do psicólogo, identificando as contradições existentes entre a formação e 
atuação profissional do psicólogo no campo das políticas públicas. Propondo como 
superação ao distanciamento da teoria-prática por meio de uma reformulação da grade 
curricular, bem como o empoderamento ético-político da categoria. Ressaltamos o 
objetivo geral deste artigo, identificar a relação entre a teoria apresentada na formação 
profissional do psicólogo e a prática preconizada pelo consultório na rua, bem como os 
específicos, apresentar as críticas de autores sobre a formação do profissional de 
psicologia, estabelecer, segundo diretrizes legais, as práticas requisitadas aos 
profissionais de psicologia no consultório na rua e correlacionar as críticas de autores 
na formação profissional com as práticas psicológicas. Estes para responder à questão 
norteadora desta pesquisa: Existe relação entre teoria e prática do profissional psicólogo 
no consultório na rua? Para atingirmos o objetivo desta pesquisa lançamos mão da 
pesquisa bibliográfica, através de referências teóricos que analisassem criticamente a 
atual formação profissional do psicólogo, correlacionado os dados da investigação com 
os preceitos técnicos que orientam a prática no consultório na rua, preconizada pelas 
diretrizes legislativas. Desta forma, a pesquisa apresentou natureza qualitativa, sob a 
perspectiva teórica do método hermenêutico-dialético analisando os conteúdos 
divergentes da teoria-prática do psicólogo no consultório na rua. Os autores evidenciam 
uma necessidade da construção de uma identidade profissional vinculada à saúde, e 
que a formação aprofunde a relação entre ensino-serviço-comunidade. Sendo assim, 
ressaltamos que os novos modelos acadêmicos devem apresentar: concepção crítica, 
reflexiva, problematização da realidade, articulação teoria-prática e participação ativa 
do aluno. Para tanto, não conseguimos vislumbrar este processo de reinvenção sem 
que para isso o profissional seja empoderado e livre para refletir, questionar e criar.  
 
Palavras-chave: Formação profissional, teoria-prática do psicólogo, consultório na rua. 
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UNIVERSIDADE, FORMAS SÍMBOLICAS, DISCURSOS E INTERVENÇÃO 
ARTÍSTICA 

 
Daiane Santos (UFMT), Braulio Magalhães (UFMT), Jaqueline Mackievicz, (UFMT), 

Joanna Ajala (UFMT) e Kesley Gabriel (UFMT) 
 
 
Resumo 
A formulação teórica de Thompson (2000) enquadra uma concepção crítica que procura 
compreender o sentido trazido pelas formas simbólicas, que se encontram                                                                                                                                                                                                                                  
inseridas na sociedade e que circulam o mundo social, essa percepção exige a 
compreensão dos modos como os significados são construídos e utilizados de formas 
simbólicas. Formas simbólicas são definidas como qualquer produção humana que seja 
reconhecida pelos sujeitos como um construto significativo. A apreensão dessas formas 
torna-se ideológica à medida que sustenta relações assimétricas de poder e dominação. 
Nesse sentido, a partir dessas formulações teóricas, o presente trabalho fez parte de 
uma das intervenções desenvolvidas na disciplina de Psicologia Social, realizadas no 
campus da UFMT/Rondonópolis. O trabalho foi dividido em duas etapas, na primeira 
parte da intervenção, foi construído um texto que esteve publicamente exposto nos 
moldes de uma placa de Hamurabi (código legal – sobretudo penal – babilônico), junto 
à outra peça projetada para essa intervenção (uma forca – objeto de execução deste 
código legal/penal). Tratava-se de uma provocação expressa – em forma de sátira – aos 
moldes das retóricas conservadoras/fascistas do perpétuo ódio e criminalização. Com 
o texto, esperava-se que um leitor conservador (qualquer um que tenha gostado do 
início e continuasse lendo por este motivo), se sentisse desconfortável à medida que o 
texto apresentasse acusações de foro íntimo, apontamentos para práticas formalmente 
repudiadas pelo sistema legal, com possibilidades de penalizações, mas que parece 
não gerar incômodo entre as ideologias moralistas. Para o leitor que houvesse se 
sentido incomodado com início esperava-se ficar claro o teor satírico e provocativo do 
texto, ao explicitar o caráter assimétrico e arbitrário intrínseco nas retóricas normativas 
conservadoras. A segunda parte da intervenção consistiu na depredação das forças, a 
destruição das forças legitimaria as lutas contra as diversas formas de opressão. Assim, 
as forças foram quebradas e o código deu lugar a um segundo texto que convidava o 
público a denunciar a forca. A intervenção repercutiu pela universidade e pelas diversas 
redes sociais, professores, estudantes e inclusive coletivos. As opiniões acerca do 
propósito da intervenção e da própria intervenção foram divergentes, algumas pessoas 
perceberam a intervenção enquanto uma crítica satírica, outros condenaram os 
discursos que levavam à forca, bem como, à própria forca, isto é, a intervenção em si. 
No que diz respeito, ao segundo momento da intervenção, as pessoas que 
consideraram a intervenção fascista a avaliaram como uma tentativa falha de retaliação, 
e os grupos que compreenderam a proposta da intervenção enquanto uma análise 
cômica reafirmou suas posições. Embora, as opiniões a respeito da intervenção fossem 
divergentes, consideramos que a intervenção cumpriu seu objetivo à medida conseguiu 
interagir com o espaço universitário e a comunidade acadêmica (Barja, 2008), 
suscitando discussões sobre o fascismo e compreendendo o espaço da universidade 
enquanto um potencial (re)produtor de discursos déspotas.  
 
Palavras-chaves: Intervenção artística, intervenção urbana, universidade, discurso. 
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POLÍTICAS DE HUMANIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE: O NÚCLEO DE 
ESTUDOS E FORMAÇÃO EM SAÚDE COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DE 

SABERES E PRÁTICAS 
 

Patricia Mascarenhas Passos (Faculdade Ruy Barbosa), Laura Augusta Barbosa de 
Almeida (Faculdade Ruy Barbosa), Rosana dos Santos Silva (UFBA) 

 
Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo elencar as principais contribuições do Núcleo de 
Estudos e Formação em Saúde – NEFES, como espaço de construção de saberes e 
práticas em processos de formação em saúde, tendo como pressuposto as políticas de 
humanização da atenção. A política de humanização da atenção – HumanizaSUS, foi 
criada em 2003 e se constitui como construção de atitudes ético-políticas em sintonia 
com um projeto de co-responsabilidade e qualificação dos vínculos interprofissionais e 
entre estes e os usuários na produção de saúde. Dessa forma, se faz necessário uma 
formação desses profissionais que atuam na rede de atenção à saúde no SUS voltada 
para o manuseio das tecnologias leves e relacionais, baseadas nos manejos vinculares, 
o que transcende o ensino conservador das técnicas e conteúdos padronizados. Ceccim 
e Feuerwerker (2004) pontuam a necessidade de uma transformação das práticas 
profissionais e da própria organização do trabalho, estimulando uma maior 
problematização desse processo bem como da sua capacidade de acolhimento e 
cuidado quanto às necessidades de saúde das pessoas e do coletivo de uma maneira 
geral. O NEFES, criado por docente e discentes do curso de psicologia em Salvador-
BA, tem como objetivo favorecer essa construção, levando-se em consideração os 
princípios e diretrizes do SUS e do compromisso ético-político da Psicologia. O Núcleo 
extrapola as fronteiras da sala de aula, proporcionando um espaço de discussão dos 
saberes e práticas, bem como de uma formação baseada na integralidade da atenção, 
na experimentação e na ocupação dos espaços que compõem o nosso Sistema Único 
de Saúde. Numa metodologia centrada em encontros que produzem novos modos de 
subjetivação e novos saberes, o NEFES promove em seus integrantes consciência 
política e responsabilização pelo cuidado em saúde, tornando indissociáveis os 
processos de formação, gestão e atenção em saúde. Para Abrahão e Merhy (2014) se 
faz necessário que as novas práticas pedagógicas incluam outras conexões possíveis, 
produzindo abalos nos campos dos sentidos, em que os sujeitos envolvidos busquem 
novos significados para dar conta do que acontece a eles. Formar então é produzir-se, 
e é a partir do encontro que produzimos diferentes formas de ser no mundo e de cuidar 
de si e do outro. Pode-se inferir que o NEFES apresentou-se como espaço promotor de 
uma formação inter e transdisciplinar, onde se preconiza o cuidado humanizado e o 
trabalho em rede, considerando-se cada sujeito em sua particularidade, ao passo que, 
o mesmo também é visto como produto de um coletivo. 
 
Palavras-chave: Saúde; humanização; formação; políticas. 
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Resumo 
Os debates em torno do racismo brasileiro são protagonizados há décadas por duas 
interpretações opostas. Uma tenta provar que há preconceito no Brasil e que ele afeta 
as relações raciais na vida de negros e brancos. A outra interpretação valoriza o fato de 
que o povo brasileiro vive em uma democracia racial que não discrimina e que oferece 
oportunidades iguais a todos. O racismo no Brasil, assim como nos Estados Unidos e 
África do Sul, serviu primeiramente como uma ideologia transitória para justificar na 
esfera social, a escravidão ou colonização. A subordinação e sujeição política e 
econômica dos negros foram justificadas pela conquista e força dos senhores. Mais 
tarde pela inferioridade biológica ou cultural dos oprimidos, antes de serem legitimadas 
pela pobreza e características individuais dos sujeitados. O desenvolvimento do racismo 
brasileiro aconteceu de forma distinta. Mesmo após a abolição do sistema escravocrata 
em 1888, o racismo foi conservado nas práticas sociais e nos discursos, mas sem ser 
reconhecido pelo sistema jurídico. Uma característica importante do racismo brasileiro 
é que sua existência é constantemente negada pela maioria da população. Contudo, 
ainda hoje, as práticas de discriminação e de desigualdades de tratamento continuam 
sendo regra das relações sociais brasileiras. Abdias do Nascimento afirmava que 
continuamente intelectuais brasileiros esforçavam-se para edificar o conceito de 
democracia racial no país. O objetivo era de propagar a ideia de que no Brasil, pretos e 
brancos convivem harmoniosamente e que, portanto, gozavam de oportunidades iguais. 
Thales de Azevedo proclamava que esta igualdade racial era “o maior motivo de orgulho 
nacional”. Millor Fernandes também defendeu esta ideia, quando disse, nas vésperas 
do aniversário de 80 anos da Abolição da Escravatura que: “Não há preconceito de cor 
no Brasil; o negro conhece o seu lugar”. Em contrapartida, combatendo esta visão 
otimista de que o Brasil não tem preconceito contra sua população negra, temos o 
poema Vozes na Treva, que foi produzido em 1887, às vésperas do fim do sistema 
escravocrata. Hippólyto da Silva escreve sua percepção de que os negros dificilmente 
se libertariam do estigma de inferioridade relacionado à cor de sua pele: O negro é 
sempre o negro. Antípodas dos brancos, é um maldito do céu, é um ente desprezível 
Que traz na pele impresso o selo indestrutível Com que Deus o marcou para uma vida 
inglória! Nasceu para o chicote, e tudo mais é história! 
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Resumo 
A psicologia política pode ser definida por estudar os aspectos psicossociais dos 
fenômenos políticos. Entretanto, caracteriza-se por uma diversidade de temas e campos 
teóricos, inclusive em interface com outras áreas do conhecimento. Classicamente os 
temas mais recorrentes abordados nos estudos em Psicologia Política, inclusive de 
vertente europeia e norte americana são: comportamento eleitoral, propaganda política, 
atitude política, democracia e comportamento, sujeitos e ações coletiva. No caso da 
América Latina, o contexto de ditaduras, pobreza, violência e violação de direitos 
humanos trouxe uma série de novos temas para a área complexificando os fenômenos 
estudados em Psicologia Política a partir de um caráter mais crítico: movimentos sociais, 
democracia, modernização, identidade nacional, participação política, comportamento 
eleitoral, consciência política, conflito, negociação, alienação, dependência, liderança, 
tortura, nacionalismo, gênero, socialização política de crianças e adolescentes, etc. 
Objetivamos mapear como a Psicologia Política tem sido abordada nos cursos de 
graduação e pós-graduação de Psicologia no Brasil. Trata-se de uma investigação 
exploratória no âmbito da formação graduada a partir da análise de 403 matrizes 
curriculares dos 560 Cursos de Psicologia no Brasil e, de forma mais pormenorizada, 
de 46 Projetos Pedagógicos de Curso. No âmbito da pós-graduação pesquisou-se as 
linhas de pesquisas e estrutura curricular dos 84 Programas de Pós-Graduação em 
Psicologia no Brasil, sendo 78 programas acadêmicos (53 Mestrados e Doutorados / 25 
Mestrados) e 6 mestrados profissionais, totalizando 137 cursos. No material pesquisado 
realizado a graduação localizamos a disciplina “Psicologia Política” em quatro cursos de 
Psicologia do Brasil, sendo todas de caráter eletiva: na região Sudeste - Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, Instituto de Ensino Superior e Pesquisa – INESP 
(MG) e Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; e no Nordeste - Universidade 
Estadual do Piauí, localizado em Teresina. Além disso, foram encontrados outros cinco 
cursos que contemplam a discussão da psicologia política como tópicos nas ementas 
de outras disciplinas, sendo que os temas abordados são aspectos relacionados aos 
principais conceitos e fenômenos investigados na psicologia política. Esses cursos 
estão localizados no: Centro-Oeste - Faculdade de Ensino Superior de Catalão 
(CESUC) com a disciplina “Ciências Políticas” e Universidade Federal de Goiás (UFG) 
com a disciplina “Psicologia e Ações Coletivas”; Sudeste - Universidade Severino 
Sombra (USS) no RJ com a disciplina “Psicologia, Política e Cidadania”; Sul - 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com “Psicologia Social”; e Nordeste - 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) com a disciplina “Psicologia Comunitária”. No 
âmbito da pós-graduação identificou-se 8 cursos que trabalham com aspectos do campo 
da Psicologia Política em suas linhas de pesquisa. Somente o PPgPsi da UFMG 
contempla em suas linhas de pesquisa a Psicologia Política: “Política, Participação 
Social e Processos de Identificação”. Entretanto, existem linhas de pesquisa que 
contempla o tema nos tópicos da sua descrição, a saber: “Clínica, Subjetividade e 
Política” na UFRGS; “Conteúdos e processos psicossociais do comportamento humano” 
na UNB; “Processos Psicossociais” na UFAL; “Processos Psicossociais” na UFGD; 
"Subjetividade, Política e Exclusão Social" na UFF e “Processos Psicossociais, Poder e 
Práticas Coletivas” na UFPE.  
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Resumo 
O presente trabalho relata a experiência de uma intervenção comunitária, requerida pela 
disciplina de Psicologia Social Comunitária, desenvolvida numa Unidade Básica de 
Saúde (UBS) situada em Palmeira dos Índios, agreste alagoano. Para realizar nossa 
proposta interventiva, inicialmente, foi necessário um levantamento de dados da 
comunidade e verificação das demandas existentes na mesma. A partir desse 
levantamento, optamos por realizar a intervenção com o grupo de diabetes da Unidade 
supracitada. Teve como objetivo o acolhimento e escuta com usuários(as) portadores 
de diabetes, buscando visualizar novas possibilidades de lidar com os sofrimentos que 
este adoecimento venha acarretar, e a partir disso, ressignificar novas formas de lidar 
com a doença, para que desenvolvam maior autonomia e possam vir a ter uma melhor 
qualidade de vida. Utilizamos como metodologia, a pesquisa qualitativa de caráter 
participante e para realização dos procedimentos metodológicos a entrevista 
semiestruturada em alguns momentos. Já avaliação das atividades realizadas, 
utilizamos os diários de campo, como registros de informações. Diante disso, teve oito 
encontros com a comunidade. Assim, realizamos visitas domiciliares com o intuito de 
fortalecer e mediar vínculos entre a comunidade e UBS, para que haja uma 
transformação social. A importância do desenvolvimento dessa intervenção se dá a 
partir da possibilidade de fortalecimento de vínculos comunitários, sabendo que este é 
pertinente, pois possibilita aos protagonistas sociais possuírem um controle sobre o 
meio em que vive, sendo o mesmo desenvolvido nas relações uns com os outros. Para 
isso, é necessário considerar a formação de vínculos, que se configura enquanto um 
elo formador de condições de confiança entre os envolvidos, proporcionando uma 
relação segura e dialógica. Assumimos uma postura ética e política frente à 
comunidade, buscando respeitar a singularidade e autonomia de cada sujeito, bem 
como sua história de vida, para que os mesmos sintam-se acolhidos. Buscando 
conhecer a realidade e quais os sofrimentos que o adoecimento trazia para estes 
usuários, destacamos o sofrimento de uma usuária que não aceitava o uso de 
medicamentos no seu processo de adoecimento, assim, buscamos junto a ela novas 
possibilidades e maneiras diferentes de lidar com este acontecimento, a partir de 
diálogos. Outro fato pertinente foi lidar com o luto no desenvolvimento desta intervenção, 
pois a morte de um dos usuários acabou nos afetando, visto que havíamos estabelecido 
vínculo com o mesmo, e acompanhado seu sofrimento. É válido destacar que apesar 
do alcance do objetivo inicial, é possível identificar dificuldades que foram encontradas 
no desenvolvimento desta intervenção, sendo necessário levar em consideração a falta 
de estrutura encontrada na Unidade, o que acarretou a não realização dos grupos que 
estavam previstos no primeiro momento. Além disso, existem questões políticas, 
sociais, econômicas e pessoais que causam barreiras no acesso dos usuários a UBS. 
Contudo, percebe-se o paradoxo existente entre teoria e prática, uma vez que a teoria 
retrata uma “realidade” com problemas de soluções acessíveis, o que se difere da 
prática, na qual é necessário considerar aspectos históricos e sociais, como também as 
singularidades que existem em cada comunidade. 
 
Palavras-chave: Psicologia Social Comunitária. Atenção Básica. Comunidade. 
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Resumo 
Diante das condições do mundo do trabalho, envolvendo escala noturna e sobrecarga 
de trabalho, considera-se relevante discutir relações de trabalho e impactos na saúde 
mental dos trabalhadores. Nesse cenário, a pesquisa teve como foco de estudo os 
profissionais de saúde que trabalham com pacientes com transtorno mental. O objetivo 
geral foi compreender o estado de saúde mental dos profissionais que trabalham com 
pacientes com transtornos mentais. Além de definir saúde mental a partir da percepção 
dos profissionais de saúde; identificar se o trabalho desenvolvido por esses profissionais 
de saúde impacta na sua saúde mental; verificar se há necessidade de alterar algum 
aspecto do trabalho a fim de propiciar melhor estado de saúde mental desses 
trabalhadores; indicar se há relação entre dados demográficos dos trabalhadores e 
resultados encontrados no estudo. A discussão teórica envolveu saúde mental no 
trabalho, ambiente de trabalho e carga emocional. A pesquisa caracterizou-se como 
estudo de caso e descritiva, de natureza quantitativa e qualitativa. A instituição 
pesquisada localiza-se em Natal/RN, oferecendo tratamento para transtornos mentais e 
dependências químicas. A população estudada foi a equipe multiprofissional de saúde. 
Dos 24 profissionais, 23 responderam voluntariamente o instrumento da pesquisa. A 
amostra foi determinada com estimativa de erro de 4% e confiabilidade de 95%. O 
instrumento utilizado foi a forma abreviada da escala do Impacto do Trabalho em 
Serviços de Saúde Mental (IMPACTO/BR) que avalia o grau de sobrecarga sentido pela 
equipe - em consequência do trabalho com os pacientes mencionados - a partir de 18 
itens quantitativos. Além desses, havia duas questões abertas e seis identificando 
variáveis sócio demográficas. Para análise dos dados quantitativos, utilizou-se cálculos 
de média e desvio padrão, além do modelo de regressão linear múltiplo ajustado. Para 
os qualitativos, a técnica da análise de conteúdo. Os resultados revelaram que o 
trabalho desenvolvido pelos profissionais exerce impacto mediano sobre a saúde mental 
dos mesmos, sendo a subescala “efeitos no funcionamento da equipe” a que contribuiu 
com o maior nível de impacto do trabalho, enquanto a “efeitos sobre a saúde física e 
mental” a que menos contribuiu. Na primeira escala, destacou-se a questão do receio 
do profissional ser fisicamente agredido por um paciente e observou-se que as 
respostas migraram para a afirmação “mais ou menos”, com 30,4% dos pesquisados. 
Ademais, notou-se que alguns profissionais, apesar de terem relatado afastamentos do 
serviço, não relacionaram processos de adoecimento com trabalho. Todavia, apesar do 
não reconhecimento dessa associação, tensões e conflitos podem repercutir 
negativamente na saúde dos profissionais e, consequentemente, no seu labor. Além 
disso, considerando as compreensões dos pesquisados acerca da saúde mental, 
entende-se que a maioria das percepções relaciona-se com a visão holística de saúde. 
Por fim, espera-se que a pesquisa possa vir a contribuir com intervenções e estudos 
acadêmicos relacionados ao tema investigado, despertando socialmente, nas esferas 
pública e privada, a importância de cuidar da saúde mental dos profissionais que 
trabalham com pacientes com transtorno mental.  
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Resumo 
O presente trabalho visa discutir os conceitos de Identidade, Subjetividade, 
representatividade social e Estigma sobre o ponto de vista da população de rua de 
Goiânia, buscando fazer correlações entre as falas coletadas desses indivíduos sobre 
como se percebem nessa situação e como notam que são vistos pelos demais, pela 
sociedade em geral. Sabendo que o meio é de fundamental importância na constituição 
da identidade do sujeito, se torna pertinente pesquisar como é dado a estruturação da 
subjetividade dessa população visto que o seu meio é a rua, local de extrema 
vulnerabilidade. E verificar se há influencias na formação de suas identidades como 
indivíduos com os estigmas que sofrem. Percebemos que existe um mecanismo de 
associação social de identidades, onde diferencia desde posições sociais podendo até 
determinar quem um indivíduo será, ou o que ele pode ou não fazer, esse é o 
maior poder da identidade, de determinar um destino. Essa identidade é a soma das 
representações e sentimentos que um sujeito tem a respeito de si próprio, a partir do 
olhar dos outros e suas vivencias. A metodologia utilizada foi 
entrevista semiestruturadas e posteriormente análise de discurso, tomando como base 
teórica a formação de identidade, personalidade e estigmatização, o resultado dos 
dados traz correlações que evidenciam interferência entre um universo e o outro, 
confirmando a hipótese da existência de influência negativa do estigma social com esta 
população e como isto limita a sua formação de identidade, os deixando ‘presos’ em 
uma representação social excludente. Concluo com a pesquisa e com a vivência dos 
relatos apresentados que existem certa responsabilidade social no não 
desenvolvimento de muitos indivíduos em situação de rua, pois a própria representação 
do que se espera desses sujeitos já não possibilita uma ‘recuperação’ social. Busco com 
esta pesquisa dar voz a essa população invisível, e deixar essa denúncia, como uma 
alerta para a formulação de novas alternativas de inclusão de ressignificação das 
identidades dessas pessoas.  
 
Palavras-chave: População de rua, Identidade, Estigma, Psicologia Social, 
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