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APRESENTAÇÃO 

 

A chegada da Psicologia no nosso território brasileiro, em conjunto com as ciências 

que pretendiam estudar elementos do campo psi, foi marcada por grandes contradições, sendo 

que muitas destas ainda se fazem presente na atualidade. Atravessado pelo racismo científico, 

pelo higienismo e pela dominação colonial, o nascimento da psicologia brasileira nos faz 

questionar que tipo de ciência é essa que hoje se proclama crítica. Uma ciência que não 

entende e que não conversa com o seu povo e com a sua história pode ser chamada de crítica? 

Acreditamos que, hoje, é necessário um trabalho árduo a fim de elaborarmos estes traumas 

que se repetem no nosso cotidiano e que sustentam a manutenção de opressões antigas. Um 

trabalho que precisa ser realizado em conjunto. 

No ano de 2020 e no presente ano vimos a resposta em frente à repetição do genocídio 

contra os povos originários e contra os negros com a emergência de movimentos como o 

Black Lives Matter e com os protestos indígenas frente as medidas que dificultam a 

demarcação de terras. O que a psicologia fez em relação a isso? Estamos atravessando uma 

pandemia global cujas consequências são incalculáveis e enfrentamos um negacionismo 

científico fruto da falta de diálogo entre a academia e o nosso povo. Como a psicologia deve 

agir em frente a isso, sendo que a sua prática, no Brasil, é historicamente marcada pelo 

elitismo? O apagamento de estudiosos e trabalhos que criticaram as práticas dominantes, 

como os de Neusa Santos Souza, Virgínia Bicudo, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento ainda 

permanecem distantes da academia e, principalmente, da formação de psicólogos. O que a 

psicologia deve fazer diante disso? A psicologia está em silêncio há muito tempo. 

A crise que vivemos hoje não é nova. Em vista da falta de diálogo entre a psicologia e 

o “povo brasileiro”, seu locus como ciência e como prática que promove o bem-estar é 

ameaçado e muitas vezes subestimado ante a tendências do “improvement individual” como 

coach e algumas terapias alternativas de cunho pseudocientífico. Dessa maneira, acreditamos 

que o atual negacionismo é uma parte dessa crise em que a Psicologia se situa desde a sua 

chegada no território brasileiro. Por isso, acreditamos ser necessário pensarmos em uma 

Psicologia que se debruça com os principais problemas da nossa sociedade, pensarmos 

naquelas pessoas que não são contempladas pela psicologia, “psicologia para que?/ para 

quem?”. 
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Em Pele Negra, máscaras brancas, obra publicada em 1952, Frantz Fanon fala sobre 

como a visão que a cultura produz acerca de si não é somente um espelho, não reflete somente 

aquilo que ela é. É um espelho retificador, capaz de produzir mudanças, de “corrigir os erros 

culturais”. Precisamos colocar a psicologia em frente a este espelho e fazê-la questionar o seu 

silêncio, para alcançarmos realmente uma prática que garante a autonomia. Desta maneira, 

anunciamos o XVI Congresso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás com o tema "O 

silêncio em frente ao espelho: por uma psicologia para além da omissão", tendo em vista a 

atual conjuntura de crise que enfrentamos e toda a responsabilidade de luta que assumimos 

como psicólogos, psicólogas e estudantes de Psicologia. 

 

Pela Comissão Científica do XVI Congresso de Psicologia da UFG.  
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CONFERÊNCIA DE ABERTURA: O silêncio em frente ao espelho: Por uma psicologia 

para além da omissão  

 

Me. Anna Lucia Marques Turriani Siqueira (USP) 

 

Resumo: 

Profanações para uma psicanálise de vocação pública: metodologias clínicas 

comunitárias de reparação 

 Considerando que o estabelecimento da modernidade como sistema-mundo global foi 

possível dada a determinação reflexiva entre capitalismo, colonialismo e racismo — impostos 

tanto através da violência física contra os corpos não europeus, como da violência simbólica 

de assujeitamento que instrumentaliza memórias, domina narrativas históricas, apropria-se de 

culturas com fins de constituir o outro não europeu como não-ser; que este sistema-mundo 

contou com a submissão-escravidão, empobrecimento e vulnerabilização dos territórios 

colonizados para se consagrar; e que tal violência produz efeitos traumáticos específicos que 

aleijam os sujeitos da sensibilidade, da criatividade, da capacidade de expressão e autonomia;  

buscarei partilhar o trabalho do Coletivo Margens Clínicas de desenvolver metodologias 

clínicas coletivas que possibilitem a reparação e o enfrentamento à violência, 

fundamentalmente as perpetradas ou legitimadas pelo Estado, ao mesmo tempo que busca 

identificar e investigar junto aos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) os efeitos psicossociais dessas violências, de modo a 

fortalecer a construção de políticas públicas. 

 A partir das contribuições da psicanálise política, da cartografia social, das teorias 

anticoloniais, da educação popular e outras práticas libertadoras, e da sustentação de que, por 

meio da práxis clínica, é possível auxiliar na identificação e ressignificação dos efeitos 

psicossociais da violência, explanarei alguns elementos clínicos de nossas propostas 

formativas realizadas em grupo junto a profissionais do SUS e SUAS, assim como junto aos 

usuários desses serviços, buscando desenvolver e aprimorar o que nomeamos de metodologias 

clínicas comunitárias, de modo a recuperar memórias e fortalecer laços de cuidado e 

solidariedade, favorecer a restituição subjetiva de sujeitos afetados pela violência e a 

recuperação do protagonismo, assim como transformar capacidades criativas, formas de 

engajamento, articulação e produção de cultura no território. Espera-se contribuir para o 
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diálogo inter e transdisciplinar desde a psicologia crítica, com vistas ao reposicionamento da 

psicanálise como método de subversão da modernidade e para a construção de metodologias 

clínicas úteis à construção de políticas públicas desde as comunidades e para as comunidades. 

 

Mini-Currículo: 

Me. Anna Turriani: Turriani - Pesquisadora, psicanalista, psicóloga social, educadora 

somática, permacultora, meliponicultora, dançarina, educadora popular. Compõe o Coletivo 

Margens Clínicas, dedicado ao enfrentamento da violência política. Atualmente cursa o 

doutorado no DIVERSITAS/USP com a pesquisa "Profanações para uma psicanálise de 

vocação pública" e coordena a Rede para Escutas Marginais - REM, atividades formativas 

para profissionais da saúde e assistência social e jovens psicólogues moradores de territórios 

periféricos. 

 

Dr. Paulo Alberto Teixeira Bueno (PUC-SP) 

Resumo: 

 Lacan, com Freud, nos revela que o espelho não se limita a refletir uma imagem real; o 

espelho é o espaço em que o ideal ganha forma. Neusa Santos Souza aponta que no Brasil o 

ideal é branco. O espelho que se encontra nos departamentos das Faculdades de Psicologia e 

das instituições de formação psicanalítica no Brasil só produzem uma mesma imagem: a do 

ideal branco. Como Narciso acha feio o que não é espelho, as obras de autoras negras como 

Virginia Bicudo, Neusa Santos Souza e Isildinha Batista nunca receberam o reconhecimento 

necessário por parte da academia. Contra Narciso, Eco: a ninfa que repete aquilo que escuta. 

Neste momento em que assistimos uma incipiente suspensão do silêncio universitário e 

editorial em relação a essas obras, é preciso fazer com que suas vozes ecoem nas Escolas de 

Psicanálise, Faculdades de Psicologia, Centros Acadêmicos, instituições de saúde e 

assistência social e, também, nos consultórios privados. É falsa a ideia de que houve um 

silêncio completo. O que se processou foi um silenciamento das vozes que ousaram divergir. 

Iremos propor algumas reflexões sobre as relações raciais no país a partir dos textos de Neusa 

Santos Souza, problematizando certos aspectos do silenciamento histórico sobre o tema na 

psicologia. É preciso fazer com que certas vozes, como a de Neusa, ecoem.  
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Mini-Currículo: 

Dr. Paulo Alberto Teixeira Bueno:Psicanalista, mestre e doutor em Psicologia Social (PUC-

SP). Pesquisador do Núcleo Psicanálise e Sociedade. Docente do Instituto Gerar. Colaborador 

do Instituto AMMA Psiquê e Negritude.  Colunista do blog Papo de Mãe/UOL 

  

Me. Marcio Farias (PUC-SP) 

Mini- Currículo 

Me. Márcio Farias: Psicólogo, mestre e doutorando em Psicologia Social na Puc SP.  

Professor , pesquisador, autor do livro Clóvis Moura e o Brasil. 
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CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO: Por uma Psicologia para além da omissão 

 

Kwame Yonatan Poli dos Santos 

 

Resumo:  

 O que produz a colonialidade? A colonialidade ainda incendia milhares de etnias, 

culturas, epistemologias e modos de existência, andamos sob as cinzas e brasas que ainda nos 

queimam. Ela é uma expressão objetiva do capitalismo de exploração, ao mesmo tempo, essa 

materialidade não seria possível sem ser encarnada em uma política de produção de 

subjetividades e do desejo. Tal produção é homóloga ao Modo de Produção Capitalista,  

sendo assim, propomos o Modo Colonial de Produção, tendo em vista como a colonialidade 

foi e é necessária para acumulação das riquezas por meio da exploração calcada na raça e 

gênero e para o  a expansão do capitalismo necroliberal. 

 Portanto, é preciso mergulhar tanto o embate de forças que sustenta colonialidade 

quanto nos seus efeitos na subjetividade no modo de sofrer, narrar esse sofrimento, escutar / 

olhar e, principalmente, na política de desejo. 

  

Mini-Currículo 

Kwame Yonatan Poli dos Santos: Psicólogo pela Unesp-Assis, mestre pela mesma instituição, 

atua como supervisor, psicanalista e doutorando do Núcleo de subjetividade da PUC-SP e é 

professor do Instituto Gerar. Possui três livros publicados: "Transverso", "Nasce um desejo", 

"Feliz para sempre?". Em 2018, ganhou o prêmio "Jonathas Salathiel", promovido pelo CRP-

SP. Tem experiência profissional em políticas públicas, sendo supervisor institucional de 

profissionais do SUS e do SUAS. Atualmente, também compõe o coletivo Margens Clínicas, 

grupo de psicanalistas e psicólogas que atuam no enfrentamento à violência de Estado, é um 

dos articuladores do projeto "Aquilombamento nas Margens". Capoeirista do grupo 

Angoleiros do sertão. Pai da Kalihe Harumi. 

 

Mini-currículo 

Dr. Lia Vainer Schucman: Doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo 

com estágio de Doutoramento no Centro de Novos Estudos Raciais pela Universidade da 

Califórnia. Professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa 
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Catarina (UFSC) ativista antirracista  e pesquisadora de Psicologia e Relações étnico-raciais . 

Autora dos livro “Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo: Branquitude, Hierarquia e 

Poder na Cidade de São Paulo” ( Veneta 2020) e Famílias Interraciais: tensões entre cor e 

amor (EDUFBA, 2018) 

 

Dra. Mariana Alves Gonçalves 

Resumo: 

 Sei que nada será como antes, amanhã- Convidada a pensar sobre tema “a psicologia 

para além da omissão”, apresento aqui algumas reflexões disparadas por esta convocação. 

Gostaria de dizer que me sinto convocada e gostaria de convocar também os ouvintes/leitores 

desta fala/texto: mais do que nunca, não é possível silenciar! Peço perdão aos colegas, que 

ainda hoje, acreditam em uma psicologia neutra, mas essa hipótese só existe para os cínicos. 

Diante da barbárie, a omissão e silêncio são também barbárie.  

 Com o objetivo de pensar a urgência em produzir uma psicologia implicada 

socialmente, não refém da omissão e do silêncio, entendo ser importante recuperar alguns 

projetos históricos de psicologias insurgentes. Para pensar em uma psicologia que não se 

silencie diante da barbárie, podemos acionar processos históricos de propostas/projetos da 

(na) psicologia, enquanto ciência e profissão, que nos dão pistas deste caminho contínuo. Essa 

tem sido minha trajetória de pesquisas no campo das práticas comunitárias em psicologia, 

preocupada fundamentalmente com as possibilidades de ação das vertentes críticas da 

Psicologia Social.  

 Minha fala/ texto vai considerar alguns pontos que são questões, premissas ou 

indicações: 

1. Há pistas na história da psicologia brasileira de um projeto que nos ajude a pensar uma 

“psicologia para além da omissão”? 

2. Uma psicologia que não se omite é uma psicologia desde a margem e que destaca a 

afirmação da vida. Não percamos isso de vista. Não é preciso só criticar algo, mas 

também afirmar. Temos um projeto político de profissão? De ciência? 

3. Uma psicologia insurgente está pelos corredores, pelas ruas, pelas encruzilhadas, pelos 

becos... estejamos atentas. É preciso construir alianças. É preciso não silenciar, mas é 

ainda mais fundamental ouvir. Ouvir os cantos, os gritos, as lutas que já estão 

colocadas. A psicologia tem muito a aprender. 
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4. Não é possível fazer nenhuma psicologia sem colocar os pés no chão, olhar em volta e 

analisar a conjuntura. E eu estou dizendo: nenhuma psicologia.  

 

 O que/Qual seria uma psicologia para além da omissão? O que significa construir uma 

psicologia insurgente? Quais devem ser as bases teóricas, éticas, metodológicas de uma 

psicologia insurgente? Historicamente, o que temos como base na psicologia para a 

construção de uma psicologia insurgente? Lacerda Jr (2016) nos ajuda a compreender sobre 

que aspectos devemos entender os processos de insurgência. Colocar-se contra a ordem, 

rebelar-se e estabelecer novas formas de ser e estar o mundo orientam as reflexões sobre em 

que insurgências devemos nos inspirar para a transformação das formas de fazer psicologia.  

Gostaria de retomar aqui dois textos que tem uma função histórica importante para pensarmos 

uma psicologia para além da omissão. Um é o do autor Cézar Wagner Góis (1984), “Por uma 

Psicologia Popular: proposta de um caminho para a psicologia junto a classe oprimida” e o 

outro é o do autor Silvio Botomé (1979), “A quem, nós, psicólogos, servimos de fato?”. 

Naquele cenário, uma série de questões surgiam no aspecto conjuntural e no campo da 

Psicologia Social que revelavam uma total distanciamento da psicologia brasileira diante das 

questões da realidade social da nossa maioria da população. Contexto, por exemplo, de 

surgimento da ABRAPSO – Associação Brasileira de Psicologia Social. Retomo estes textos 

pois acho que eles, entre as décadas de 1970 e 1980, mesmo com suas limitações, deixavam 

recados importantes para a psicologia e seu necessário compromisso com a realidade concreta 

da população brasileira. Hoje, entendo que há uma série de textos que convocam, convidam, 

questionam a psicologia dessa mesma forma.  

 De forma breve, trago pistas dois textos aqui. Na pergunta provocativa de Botomé 

(1979), uma indicação que somente uma pequena parcela da população acessava os serviços 

de psicologia no cenário paulista, por um questão econômica. Ninguém podia pagar pelos 

serviços psicológicos. Em um contexto anterior ao SUS (Sistema Único de Saúde), podemos 

pensar que a pergunta de Botomé (1979) é mais ampla do que ampliar acesso da população 

aos serviços tradicionais da psicologia, se ela continua reproduzindo uma lógica hegemônica. 

 Nosso elitismo não pode ser respondido apenas com a proposta de consultas com valor 

social. A quem, nós, psicólogas, servimos de fato? A quem? Para que? Onde? E, 

principalmente, qual psicologia estamos produzindo e ofertando? No texto de Góis (1984), a 

mesma denúncia que estamos fazendo neste congresso 38 anos depois: “A psicologia tem um 
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importante papel a desempenhar, mas, de um modo geral, está se omitindo” (p. 36). Ao 

propor caminhos para uma Psicologia Popular e descrever uma estratégia de intervenção 

comunitária no Ceará, ele diz: “É preciso fazer com a Psicologia o mesmo que Pichón-Rivière 

fez com a Psicanálise – levá-la as ruas. Só assim podemos estar mais próximos da nossa 

realidade”. 

 Quando cheguei na formulação, por exemplo, de uma favelização da psicologia estava 

dizendo de uma total omissão da psicologia sobre o tema “favela” em todas as suas 

dimensões. Mas também algo que revelava uma omissão em relação às questões sociais e 

raciais relativas a este território. Havia (ou há) um silêncio da psicologia em relação à favela, 

contexto bem diferente dos nossos vizinhos disciplinares das ciências humanas e sociais. Com 

as pesquisas que levaram a essa Psicologia Favelada, entendemos que essa aproximação da 

realidade não é propriamente para aplicarmos uma psicologia ao contexto favela – 

psicologização da favela – mas que a psicologia pudesse ser povoada com as questões trazidas 

pelo contexto favelado e, a partir, disso se transformar. Aproximar-se da realidade popular 

não pra reproduzir uma psicologia hegemônica, branca, elitista. Mas pra abrir a escuta, 

reformular suas teorias, reposicionar seus horizontes. Sem dúvida, um autor que me ajudou 

muito nesse processo foi o autor latino-americano Ignacio Martín-Baró (1985/1996; 

1986/2009; 1987/2017) Neste trecho, podemos pensar que para além da omissão, que outras 

psicologias possíveis? 

 

 Poder-se-ia dizer, e com razão, que todas as profissões em nossa sociedade encontram-

se a serviço da ordem estabelecida, e que, nesse sentido, nossa profissão não seria uma 

exceção. Poder-se-ia também mostrar todos os casos de psicólogos que têm servido e que 

continuam servindo as causas populares e revolucionárias. Mas esses pontos mostram que, se 

tomamos como ponto de partida o que psicólogos fizeram ou estão fazendo, não poderemos 

desbordar uma idéia positivista que nos mostrará uma imagem factual mais ou menos 

satisfatória, mas que deixará de lado todas aquelas possibilidades que, historicamente, têm 

sido descartadas. Daí o imperativo de examinar não só o que somos, mas o que poderíamos 

ter sido, e sobretudo, o que deveríamos ser frente às necessidades de nossos povos, 

independentemente de contarmos ou não com modelos para isso. (Martín-Baró, 1985/1996, p. 

13/14). 
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 Podemos guardar como horizonte para a construção de uma psicologia para além da 

omissão o trecho de Psicologia Favelada. 

 

Dicionário utópico. 

Psicologia Favelada. 

Sinônimos: Psicologia do beco; Psicologia da viela; Psicologia popular; Psicologia 

periférica.  

1. Que ou aquela que se rebela, tem caráter insurgente e popular. 

2. A que se aproxima da luta. 

3. De pés no chão, emana do território. 

4. Movimenta-se à margem e percebe as correntes que a aprisionam. 

5. Adjetivos: marginalizada, popular, insurgente, periférica, emancipada. 

 

Mini-Currículo 

Dra. Mariana Alves Gonçalves: Doutora em Psicologia pela UFRJ, professora e 

pesquisadora na cidade do Rio de Janeiro. Autora do livro "Psicologia favelada: ensaios sobre 

a construção de uma perspectiva popular em psicologia”. 
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Mesa-redonda I: Se fere a minha existência, serei resistência. 

 

Me. Lívia Arrelias 

 

Resumo: 

 Viver a partir da resistência é, de alguma forma, se manter sob o jugo das violências 

genocidas neocoloniais. Quem deseja viver, cria mecanismos, estratégias e alternativas que 

dignifiquem e potencializem suas existências segundo suas próprias condições. A falha do 

projeto de nação brasileira em extinguir corporeidades dissonantes das normas brancas-cis-

hetero-patriarcais-cristãs-urbanas-ricas-sem deficiência tem sido demonstrada nas 

atualizações que precisa fazer para dar continuidade às suas ações historicamente 

implementadas, além da autonomia cada vez mais maior e mais constante destas experiências 

de vida nos diversos espaços sociais. Afirmo que este projeto tem falhado consistentemente, 

apesar das inúmeras formas de violências que nos cercam, atingem e permanecem presentes. 

 Portanto, não há ingenuidade nesta fala e não retiro a importância das necessárias 

batalhas empreendidas até hoje, em vistas da manutenção com dignidade de vidas 

consideradas abjetas por este projeto. Me refiro, aqui, a um outro sentido de construção e 

manutenção de vidas, fora de uma lógica que se sustenta em estruturas que alimentam o 

monstro sacrossanto da colonização, em termos atualizados.  Trago, do meu mais velho Nego 

Bispo, a ideia de contracolonização, que é uma forma de construção de vida em que a 

dignidade de todas as existências é o ponto central, numa espiral cotidiana de ser e estar em 

mundo complexo, dinâmico e pluriverso. A ferida das violências coloniais fica na superfície 

por termos nossas próprias estratégias e jeitos de organização de vida, protegidas por sentidos 

e meios desconhecidos pelas instituições oficiais, o que garante sabermos de nós, nos 

protegermos e impedirmos de sermos engolidos por esta engrenagem que se satisfaz - nunca 

plenamente - em moer gente que ousa lhe desafiar. Existir, nestes termos, significa que as 

nossas vidas jamais saíram de nossas mãos, territórios coletivos, e não precisamos criar outros 

jeitos de estarmos no mundo, apesar das inúmeras tentativas de apagamentos destas 

experiências. Precisamos, acima de tudo, voltar para casa, para nossos lares de aconchego, 
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afeto e cuidados responsáveis e responsivos. Nossas referências estão lá, ou melhor, aqui, 

corpografadas (como diz Leda Maria Martins) de maneira inequívoca e sendo utilizadas em 

um duplo movimento: de morte - pelo olhar de fora - e de insistência pela e na vida, no nosso 

olhar próprio, como povo. Permitir nos alimentar daquilo que nos nutre é, também, fazer o 

ebó de comportamento que estimule o axé em nossas vidas. 

 

Mini-Currículo: 

Me. Lívia Cristinne Arrelias Costa -  Mulher preta cisgênero da Amazônia, mãe ekedy de 

Oya, Gestalt-terapeuta, doutoranda em Psicologia na UFRJ, docente substituta em Psicologia 

- UFRJ e em cursos de formação e pós-formação em GT. Trabalha em consultório online, 

com atendimento e supervisão clínica.  Atual Vice-presidente da Associação Brasileira de 

Gestalt-terapia e da Abordagem Gestáltica - ABG. 

 

Dra. Leda Mendes 

 

Resumo: 

A Liberdade é tarefa constante: linhas de fuga e modos de resistir: Na contemporaneidade, 

regida pela biopolítica, o estado de exceção é a regra. A elevação das formas de vida fascistas 

e dos mecanismos morais de controle da vida convergem com as formações políticas 

ostensivamente combativas a quaisquer diferenças e afetos alegres. Uma vez que a 

normatividade é signo de controle, tudo e todes que dessas regras escapem ou tentem escapar, 

se tornam formas de vida e existência passíveis de aniquilação, sob risco constante. O estatuto 

contemporâneo capitalista é de campo de guerra e extermínio, políticas de aniquilação 

direcionadas aberta e intencionalmente às formas de vidas dissidentes, estratégias 

antropofágicas que incitam o ódio entre iguais, relações de precarização, competição e 

ostentação de imagens que intentam aniquilar as relações de cooperação, de comunidade e 

solidariedade. Esse campo, mundialmente, é acirrado atualmente por uma crise sanitária, 

econômica e de saúde pública ativadas pela pandemia. O contexto pandêmico descortinou e 

asseverou os usos da violência e os imperativos fascistas de controle e governo sobre os 

corpos de pessoas, animais e sobre a natureza que já estava em curso. 

A violência pode ser considerada como um fenômeno social complexo, multifacetado, que é 

compreendido a partir de fatores sociais, históricos, culturais e intersubjetivos. A violência 
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consiste no uso intencional de força ou poder de alguém contra si ou contra outra pessoa, 

grupo ou coletivo, causando lesões, morte, dano psíquico, alterações no desenvolvimento ou 

privações. Não à toa largamente utilizada como ferramenta habitual para o exercício de poder. 

Desafiar os poderes instituídos não é tarefa simples. Ir contra a norma pode produzir efeitos 

de acirramento da violência. A invectiva do fugitivo acirra os mecanismos de contenção das 

prisões, o desafio à norma é o desafio ao opressor que dela se beneficia. Nesse sentido, a 

afirmação plural de identidades, a insurreição e luta por equidade e justiça social são 

incômodos para quem incorpora o exercício triste de governo e poder. No Brasil, vivemos 

anos de desmonte, destituição de direitos e ataques de todas as ordens à liberdade como forma 

de expressão e vida.  

O que tem a Psicologia com isso? Ou, vamos inverter os termos e nos perguntar: qual parte de 

toda essa história não deveria interessar à Psicologia enquanto ciência e profissão? Qual seria 

a justificativa para desviar ou não considerar a práxis psicológica e todas as maneiras de seu 

exercício enquanto tarefa ético-política? Nesse sentido, afirmar o exercício da clínica como 

espaço de acolhimento e afirmação das formas mais plurais de existência parece ser tarefa 

imprescindível, assim como operar a favor de toda e qualquer manifestação de recusa e 

insubmissão à norma e relações instituídas de governo. Podemos considerar que essa posição 

implica em grandes riscos, mas não assumi-los certamente tem consequências sociais e perdas 

mais graves. Não seria a primeira vez em que a Psicologia brasileira receberia a alcunha de 

elitista, nem seria essa uma injustiça. Por tanto, é preciso construir e sustentar uma práxis 

clínica que atua por justiça social e não por benevolência ou caridade, por igualdade de 

direitos e não pela omissão diante da dilapidação cotidiana dos direitos das pessoas e da 

população geral em detrimento de uma ínfima parcela que detém poder demais.  

A liberdade é tarefa constante e, consideramos que as possibilidades de atualização do 

horizonte de futuro, bem como a construção de hábitos novos, libertários, depende 

diretamente das nossas ações e do que fazemos hoje, na clínica, na vida. Propomos a 

implicação da Psicologia com a insubmissão e honramos todas as companheiras (maioria 

nessa profissão) e companheiros que vieram antes de nós e tem investido seus esforços por 

práticas coletivas, comunitárias, feministas, antiproibicionistas, antimanicomiais, antirracistas 

e antifascistas. Em um momento histórico como o nosso, qualquer pretensa de prática neutra e 

desimplicada dos efeitos políticos consiste em severa covardia e negligência. Nos 
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perguntemos o óbvio, em contexto de exercício privado e coletivo: Qual é a Psicologia que 

temos praticado? A favor de quem ela está? 

Mini-Currículo 

Dra Leda Mendes: Mestre e doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Possui licenciatura e bacharelado em Psicologia, pela Universidade Federal 

da Paraíba. Psicóloga clínica especialista em Neuropsicologia. Formação plena em Gestalt-

Terapia. Membra da Frente de Mulheres de Movimentos do Cariri e militante da luta 

antimanicomial. Experiência de trabalho na Rede de Atenção Psicossocial: CAPS (Psicóloga) 

e Casa de Saúde Santa Teresa (Psicóloga e coordenadora), no município de Crato e docência 

do ensino superior em cursos de graduação em Psicologia e pós-graduações. 

 

Paulo Barros 

Resumo: 

 Levando em consideração a temática proposta por vocês e pensando através de minha 

área de atuação, torna-se figura para mim, neste momento, o quanto questões de gênero e 

sexualidade foram e continuam sendo importantes para um projeto de colonização das carnes, 

dos afetos, dos desejos. Sobre nossos corpos foram e são lançados roteiros extremamente 

rígidos que determinam o que poderemos ou não fazer, sentir, pensar. Aprendemos desde 

cedo que o biológico é anterior a qualquer processo de construção social. Que pau, vagina, 

hormônios, entre outras moléculas, carregam em si a verdade do sexo. Sendo o gênero, algo 

posterior, uma construção que emergiria a partir das relações em um dado contexto histórico e 

social. A psicologia e a medicina, muito contribuíram para este pensamento, através de 

diversas pesquisas, feitas principalmente por homens brancos, cis, heterossexuais, cristãos, do 

norte global. O mundo dividido, homem/mulher, homossexual/heterossexual, puro/sujo, 

céu/inferno, colonizador/colonizado, branco/negro, Norte/Sul. Fomos coagidas, coagides e 

coagidos a acreditar nestes cortes, a encenar de acordo com as identidades preestabelecidas. 

 Algo importante para determinados grupos, pois todos estes cortes na multiplicidade 

do que poderíamos ter sido, alimentam relações de poder, de dominação. “Essa é a sua 

natureza”, dirão alguns, “você nasceu assim!” dirão outros. Somos lançadas, lançades e 

lançados em papéis estereotipados, em relacionamentos estereotipados, em vidas 

estereotipadas. Nossas totalidades são rasgadas, mutiladas, tornando-se cada vez mais difícil 

viver o experienciar, sendo a travessia constantemente invadida por deverias. Neste grande 
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teatro, tudo está definido, sobre controle, o regime da diferença sexual no faz temer e 

duvidar.  

 Mas, há quem questione o temor e a dúvida, há quem desviei, confronte e resista a 

tudo isto ou parte disto que é imposto. O número de corpas marginais aumenta, os saberes 

ditos malditos se espalham. Os subalternos se levantam. As vozes do sul global começam a 

ecoar, e isto está acontecendo, aqui e agora, ao lado dessas mulheres incríveis. Somos vozes 

perfurantes da norma, do cristalizado, do moldado. Nossas falas são carregadas de sedimentos 

não apenas normatizados, mas também dissidentes.  

 Portanto, é importante questionar, como nós da Gestalt-terapia estamos nos 

posicionando. Quais as lutas que temos escolhido? Como podemos tornar a Gestalt-terapia 

uma abordagem que realmente esteja a favor da multiplicidade da vida? De que forma ou 

formas as questões levantadas aqui existem em nós e nas nossas relações? Temos feito 

movimentos que alimentam normas e repetições? Ou nos entregamos aos ajustamentos 

criativos e nos espantamos com o devir? Como vivemos nossos sexos, gêneros e 

sexualidades? Protegemos ou lutamos contra o regime da diferença sexual? 

 Para finalizar, compartilho com vocês um trecho da crônica “O Sul não existe” que me 

traz uma dose de esperança diante de tantas situações aqui compartilhadas.  “Tudo tem um 

Sul. A linguagem tem um Sul. A música tem um Sul. O corpo tem um Sul. Você mesmo tem 

um Sul. Vire a cabeça. Coma o mapa. Hackeie a linha vertical. Devolva a soberania a seus pés 

e dançe. Deixe que o Sul decida” (Preciado, 2020, p.284). 

 

Mini-Currículo 

Paulo Henrique Pinheiro de Barros- Psicólogo, gestalt-terapeuta, sexólogo e supervisor 

clínico. Um dos coordenadores do Instituto de Gestalt-terapia de Roraima e coordenador do 

Núcleo de Atendimento Psicossocial para População LGBTQI+. Homem cis? Não-binário? 

Não sei responder. Preciso responder? Bixa, viado? Até então, com certeza! Carrego em mim 

as marcas do gênero que me foi imposto e que por anos aprendi a performar. Disseram-me 

menino! Disseram-me homem! O mundo divido em duas cores, meu corpo tomado pelo azul. 

Mas, a criança viada resistiu e continua a resistir! Desejosa por experimentar outras cores, 

outras possibilidades, outras formas. 
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Dra. Mônica Botelho Alvim 

Mini-Currículo 

Dra. Mônica Botelho Alvim: Psicóloga, Gestalt-Terapeuta, doutora em psicologia pela 

Universidade de Brasília e pós-doutorado em filosofia contemporânea pela Universidade Paris 

1, Panthéon-Sorbonne. Vive no Rio de Janeiro, atuando no Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  Docente em diversos cursos 

de especialização em Gestalt Terapia no Brasil. Pesquisa as dimensões teórico-metodológicas 

da clínica da Gestalt-Terapia em contextos psicoterápico e comunitário, a partir de um diálogo 

interdisciplinar com a fenomenologia e a arte contemporânea, tendo Merleau-Ponty como 

autor principal no campo da filosofia. Coordena o NEIFeCS - Núcleo de estudos 

interdisciplinares em fenomenologia e clínica de situações contemporâneas, investigando o 

contemporâneo e fenômenos sociais estruturais, como raça, gênero e classe. Membro do GT 

Fenomenologia e Psicologia, da ANPEPP. É autora do livro A Poética da Experiência: 

Gestalt-terapia, Fenomenologia e Arte, co-autora do livro Clínica de Situações 

Contemporâneas: fenomenologia e Interdisciplinaridade, assim como de capítulos e artigos, 

no Brasil e no exterior. 
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Mesa-redonda II:  Pandemia, Negacionismo e sofrimento psíquico 

 

Dr. Crisóstomo Lima do Nascimento 

 

Resumo: 

Reflexões fenomenológicas em tempos pandêmicos: O ano de 2020 trouxe consigo uma das 

maiores crises sanitárias e de saúde dos últimos tempos. O surto do novo coronavírus 

(COVID-19) tem exigido deste então uma inevitável rearticulação dos nossos modos de ser, 

tanto pelo recurso de prevenção do isolamento social proposto pelas autoridades mundiais de 

saúde, quanto pelos novos hábitos pessoais e profissionais que se fizeram necessários, como 

também a multiplicidade de sentidos de vida e mundo que se tornaram mais visíveis nas 

compreensões econômicas, políticas e sociais decorrentes de tais rearticulações. Pensando em 

formas possíveis de compreensão e lida por parte da Psicologia com tais fenômenos, esta 

apresentação buscará explicitar uma reflexão de base fenomenológica pontuando alguns 

aspectos constitutivos da contemporaneidade relativas ao ente humano a fim de trazer, à guisa 

de um permanente questionamento do papel da psicologia em tempos de saúde mental eivada 

de desafios ante naturalizações dicotomizantes de toda sorte. 

 

Mini-Currículo 

Dr. Crisóstomo Lima do Nascimento: Psicólogo clínico, Doutor em educação pela 

Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense; Mestre em estudos da 

subjetividade com ênfase em Fenomenologia pelo Programa de pós-graduação em Psicologia 

da UFF, com graduação, bacharelado e licenciatura, em Psicologia pela mesma instituição; 

pós graduação em Filosofia e pós-doutorando em Ciências da Religião pelo PPG da PUC 

Campinas. Projeto adjunto da UFF, vinculado ao Departamento de Psicologia do Pólo 

Universitário de Campos dos Goytacazes. Professor do PPG em Cognição e Linguagem da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF. Coordenador do grupo de trabalho 

Fenomenologia, Saúde e Processos Psicológicos da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Psicologia (ANPEPP). 
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Kássio Kran 

Resumo: 

Pandemia, Negacionismo e Sofrimento Psíquico: Em uma época de pandemia visível, o 

silêncio deveria ser um convite para reflexão construtiva direcionadora de mudanças em si, no 

outro e na sociedade. Mudanças só são possíveis com o reconhecimento da própria situação, 

algo que provavelmente não está acontecendo, já que o referido silêncio, escandalizado pelo 

isolamento e distanciamento social, grita aos quatro cantos, que há um povo, que nunca teve 

voz ativa. 

 O enfrentamento a pandemia do coronavírus, se deu em cada localidade, em conformidade a 

construção histórica e cultural. O Brasil vivia a euforia de uma retórica campanha eleitoral 

baseada em discursos de ódio, notícias falsas e polarização político-partidária, além do 

descenso da economia nacional, terminou por escancarar o abismo social existente entre as 

classes, enquanto a chamada elite, esperava o apocalipse sanitário, do camarote da burguesia. 

Assim nascia a direita, a necropolítica brasileira, baseada na defesa a inimigos imaginários, no 

pensamento simplificado e superficial da complexidade da vida e na prática do “deixa 

morrer”, caracterizada pela lentidão na tomada de atitudes que gerassem solução. Uma 

espécie de democracia customizada, em que algumas vidas valem mais que as outras, o que 

justifica eliminar aquelas que aos olhos da lógica perversa do sistema, parecem ser menos 

produtivas, para que a fluidez melhore para aqueles que sobrarem, ao fim do processo, numa 

espécie de Big Brother Social, onde se elimina o povo marginalizado. 

Reagindo a isso, começa a ressurgir no cenário nacional, as manifestações de esquerda 

espelhadas em movimentos sociais como o Black Lives Matter mostrando que o povo 

periférico, também merece viver, tornando claro o uso político das variantes sociais da 

pandemia, como ferramentas de opressão e dominação, de forma que a tragédia se tornasse 

costume, atingindo principalmente as periferias, não somente as urbanas, mas as minorias de 

maneira geral. O negacionismo vem para negar direitos, se apoiando em ilusões e se mostra, 

uma arma de destruição em massa. 

Porém, esse abandono é histórico e estrutural. Não é novidade para os grupos minoritários e 

vulneráveis, correr risco de vida no cotidiano. Para muitas dessas pessoas, que já conviviam 

com a morte, a doença causada pelo vírus, não é nem de longe, a principal preocupação, visto 
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a existência de uma outra epidemia crônica, de violência, preconceito, miséria e 

silenciamento, potencializada pela conjuntura atual. 

Aqui, mas não somente aqui é que a Psicologia mostra sua face elitista, ainda marcada pela 

herança colonial europeia, hospitalocêntrica, baseada na patologização que fomenta e é 

fomentada pela psiquiatria e seu mercado. Não tem proximidade com o povo sofrido e por 

assim ser, não dialoga com esse nível social. Também não favorece o acesso aos seus 

serviços, corrompendo a democratização e por isso, a democracia, bem como, parte de seu 

compromisso social, principalmente num momento de incalculável custo subjetivo, pelos 

traumas gerados como nefastos resultados, para a saúde mental, com prejuízos dramáticos. 

Se faz necessário uma retomada, de consciência e de espaço, quase que como numa 

colonização reversa, que passe pelo fortalecimento da arte e da cultura, empoderamento social 

e o exercício de políticas públicas de impactos profundos. Esse processo poderá favorecer 

iniciativas comunitárias independentes, como o Instituto Ubuntu, no interior de Goiás, por 

exemplo, com tendência a aquilombar a própria comunidade, que por si só, é um 

empreendimento deste porte, como bem ensina o professor Abdias do Nascimento, já que 

quilombo não é um lugar, mas sim, uma atitude. 

 

 

Mini- Currículo 

Kássio Kran - de Ceres - Goiás, para o mundo. 31 anos de experiência na arte da vida. 

Psicólogo, escolhido pela Psicologia. Terapeuta, tocador de almas e ativista social pela 

Igualdade Humana. Fundador do Instituto Ubuntu. 

 

Dra. Ionara Rabelo 

Mini Currículo: 

Ionara Rabelo - Psicóloga, Doutora em Psicologia pela UNESP-ASSIS (2011). Professora 

adjunta da Universidade Federal de Goiás/ Regional Goiás. Psicóloga da Gerência de 

Vigilância às Violências e Acidentes, Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de Goiânia. É 

pesquisadora do Núcleo de Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Emergência e Desastres, 

FIOCRUZ-Brasília. Psicóloga na organização Médicos sem Fronteiras com atuação nos 

Territórios Ocupados da Palestina (2011), Tabatinga-Amazonas (2012), fronteira da Turquia e 

Síria (2014 e 2015), Libéria (2015), Equador (2016), Etiópia (2019) e Moçambique (2020). 

https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00ZME3vivJ7y-9Or4Dw1ljnWVjAug:1613151469916&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+-+ufg+telefone&ludocid=719938572529962908&sa=X&ved=2ahUKEwic49TC8eTuAhWYE7kGHQmlC5wQ6BMwIXoECCQQAg
mailto:(62)3209-6202
https://fe.ufg.br/


32 

 

 

             Faculdade de Educação -Universidade Federal de Goiás  

      R. 235, 307 - Setor Leste Universitário CEP: 74605-050 Goiânia – Goiás 

      Telefone:(62)3209-6202/e-mail:secretariagraduacaofeufg@gmail.com  

Site: https://fe.ufg.br/ 

Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia Social e Saúde atuando 

principalmente nos seguintes temas: saúde mental, psicologia da gestão integral de riscos e 

desastres, violências, epidemias e saúde coletiva. 
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Mesa-redonda III: Sobre a distância da comunidade: como a psicologia vem perdendo 

espaço 

 

Fernanda Torres Sahão 

 

Resumo: 

Ciência, psicologia, e sociedade: estamos falando sozinhos? O método científico possibilita a 

produção de conhecimento de qualidade e desenvolvimento de tecnologias e produtos 

acessíveis e benéficos a toda população. Apesar disso, a Ciência, de modo geral, ainda se 

encontra distante da comunidade. Quando falamos da Psicologia, essa distância parece ainda 

maior: mesmo após décadas de pesquisas científicas e produção de conhecimento sobre o 

comportamento humano, outras formas de conhecimento ainda parecem se destacar na 

comunidade, como pseudociências, religião, ou o próprio senso comum. Alguns fatores 

parecem favorecer esse cenário, como: (a) a linguagem utilizada no contexto acadêmico, (b) a 

disseminação dos produtos da ciência, mas não dos seus métodos e pressupostos, (c) a falta de 

diálogo com outros tipos de conhecimento e com a própria comunidade, (d) a cultura do 

imediatismo e apelo a causas internas como explicação do comportamento, entre outros. 

Discutirei esses e outros fatores, com base na Análise do Comportamento e Behaviorismo 

radical, buscando demonstrar como a compreensão dos três níveis de seleção do 

comportamento humano pode nos auxiliar na elaboração de estratégias para aproximar a 

psicologia da comunidade. 

 

Mini-Currículo 

Fernanda Torres Sahão: Fernanda Torres Sahão - Fernanda Torres Sahão é Psicóloga e 

Mestra em Análise do Comportamento pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente é 

doutoranda em Análise do Comportamento, também pela UEL, com ênfase na área de 

Programação de Condições para o Desenvolvimento de Comportamentos, mais conhecida 

como Programação de Ensino. Atua como docente do curso de Psicologia da Universidade 

Norte do Paraná (Unopar) e como professora convidada em formações e especializações. 

Possui um projeto de divulgação científica no Instagram (@cientistasemjaleco), onde produz 

conteúdo sobre ciência, pesquisa e comportamento humano. 

 

 

Dra. Susie Amâncio Gonçalves de Roure 

 

Mini- Currículo 

Susie Amâncio Gonçalves de Roure - possui graduação em Psicologia pela Universidade 

Católica de Goiás (1986), Graduação Em Instrumento/Piano pela Universidade Federal de 
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Goiás (1985), Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Goiás (2000) e 

Doutorado em Educação pela Universidade Federal de Goiás (2006). Atualmente é professora 

associada do Curso de Psicologia e do Programa de Pós-graduação em Psicologia da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de 

Educação e Psicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia do 

desenvolvimento e da aprendizagem, desenvolvimento moral, disciplina-indisciplina, 

autoridade, autonomia, ética, educação e formação humana. 

 

 

Christine Ramos Rocha 

 

Resumo: 

“Sobre a Distância da Comunidade: Como a psicologia vem perdendo espaço”: A 

apresentação objetiva levantar reflexões acerca da atuação da psicologia no contexto social, 

com enfoque que nos permita revisitar os princípios que embasam nossa atuação profissional 

e repensar a constituição de nossa identidade a partir das referências obtidas durante a 

formação, compreendendo a Psicologia como campo de conhecimento e de prática. Nesse 

sentido, propomos o olhar do lugar da Psicologia que está na comunidade, na execução de 

serviços socioassistenciais, num viés que revisita a multiplicidade de contextos refletida em 

um território e as violências que nos chegam diariamente, produzidas de forma multicausal. A 

Psicologia que propõe estudar a subjetividade humana não cabe em um único método e em 

modelos previamente estabelecidos, é múltipla e tem a ciência - não estanque, inacabada, em 

constante transformação - como ponto de partida para as modificações possíveis, no sentido 

da superação das lógicas regulatórias para o alcance da autonomia de indivíduos, famílias e 

comunidades. Abordaremos a relevância da mobilização e participação social em seus 

diversos níveis, num olhar para a Psicologia política, crítica, cuja ética deve superar questões 

mercadológicas e imediatistas, e se constrói fundamentada na ciência que refaz as perguntas 

para compreender a diversidade que habita o humano em sua singularidade. E a partir de tais 

reflexões vislumbrar possibilidades do ponto de vista de quem olha para o futuro, com o 

engajamento que o tempo presente nos exige, para que se possa enquanto categoria 

profissional promover as mudanças que queremos alcançar, entendendo que ganhar espaço 
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nos diz cada vez menos de mercado e cada vez mais de identidade profissional, servir e devir 

em Psicologia.  

Palavras-chave: psicologia social; autonomia, participação social; identidade profissional; 

ética. 

  

Mini-Currículo 

Christine Ramos Rocha: Psicóloga (CRP09/4346) formada pela PUC-GO. Atua nas áreas 

Clínica, Social e Jurídica. Coordenadora do CREAS Unidade II em Aparecida de Goiânia. 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Aparecida de Goiânia. 

Coordenadora da Rede de Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Aparecida de Goiânia. Vice Presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. 
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Mesa redonda IV: Formação e práticas em psicologia: a construção do caráter crítico 

 

Me. Luísa Parreira Santos 

 

Resumo: 

As máscaras brancas da colonialidade maciçamente coladas em nossa pele operam através da 

hierarquização de saberes, corpos e territórios a fim de invisibilizar vivências que desafiam o 

projeto colonial. A Psicologia é uma ciência e uma profissão que não se furta dessa herança, 

tendo se consolidado a partir de epistemologias eurocentradas que embasam ações tomadas 

como universais e democráticas a todos os povos. O racismo produz sofrimento psíquico e 

deve ser tomado como fenômeno de investigação e atuação dos psicólogos, movimento que 

deve partir de uma autoidentificação racial e contínuo aprimoramento teórico. Uma postura 

antirracista passa pela compreensão das relações étnico raciais, pela eliminação de qualquer 

forma de discriminação e pela efetivação de uma escuta qualificada política e eticamente. 

Estratégias potentes para a construção de uma Psicologia racializada podem ser encontradas 

nas obras dos que vieram antes de nós e dos que ainda compartilham essa terra conosco, como 

os povos da terra, os povos de terreiro e os povos das águas. Nas encruzilhadas dos saberes, 

rompemos com o epistemicídio que cala as vozes negras e indígenas buscando emancipação, 

luta revolucionária e ação política. A descolonização nos exige um corpo vivo, vigoroso, 

inventivo e capaz de se reencantar com o mundo. Contrariando o senso comum, discutir os 

impactos do racismo na constituição social e psicológica não se inscreve num campo de 

reflexões identitárias, mas no campo do compromisso social de uma profissão que tem por 

excelência o objetivo de promover a vida, a dignidade e a liberdade humana. 

 

Mini-Currículo 

Luísa Parreira Santos -  Psicóloga com graduação e mestrado pela Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (UFTM). Especialista em Saúde Mental pelo Instituto Pedagógico de 

Minas Gerais. Especialista em Psicologia Clínica Fenomenológico Existencial Humanista. 

Docente do curso de Psicologia-FATRA, Psicóloga Clínica e Coordenadora da Comissão de 

Psicologia e Relações Étnico Raciais do CRP 04 subsede Triângulo. 
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Dra.Valeska Zanello 

 

Resumo: 

Saúde mental, gênero e interseccionalidades- O campo da saúde mental é atravessado por pelo 

menos 2 violências estruturais historicamente configuradas em nosso país: o sexismo e 

racismo. Nossa apresentação tem como objetivo apontar como ambas participam, de forma 

interseccional, tanto dos processos de subjetivação, quanto de quebra e sofrimento psíquico, 

colocando em evidência a necessidade do conhecimento psicológico abandonar a ideia de um 

sujeito neutro e universal. 

 

Mini- Currículo 

Dra. Valeska Zanello - Possui graduação em Filosofia pela Universidade de Brasília (2005), 

graduação em Psicologia pela Universidade de Brasília (1997), e doutorado em Psicologia 

pela Universidade de Brasília (2005) com período sanduíche de um ano na Université 

Catholique de Louvain (Bélgica). Professora Associada 2 do departamento de Psicologia 

Clínica da Universidade de Brasília. Foi coordenadora do programa de Pós-Graduação em 

Psicologia Clínica e Cultura (PPGPSICC)/UNB de agosto de 2019 a março de 2021. 

Orientadora de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 

Cultura (PPG-PSICC). Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em SAÚDE 

MENTAL e GÊNERO. Coordena o grupo de pesquisa "Saúde Mental e Gênero" (foco em 

mulheres) no CNPq, o qual realiza uma leitura do campo da saúde mental sob um viés 

feminista das relações de gênero ( e interseccionalidades com raça e etnia) no que diz respeito 

à epistemologia, semiologia, diagnóstico psiquiátrico e prática profissional. Foi representante 

do Conselho Federal de Psicologia no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (SPM) e no 

GEA (Grupo de Estudos do Aborto) no periodo de 2014 a 2016. Membro do Grupo de 

Estudos Feministas (GEFEM) e do NEPEM (Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher) 

da UnB. Participou do TEDx Universidade de Brasília com o talk "Por que xingamos homens 

e mulheres de formas diferentes?" e do Pint of Science/ Brasília com a fala "Por que as 

mulheres sofrem tanto no amor? Uma análise psicossocial". Gravou o (vídeo aula) 

ORIENTAPSI, do Conselho Federal de Psicologia, sobre o tema "Saúde Mental e Gênero". 

Blog do grupo SAÚDE MENTAL E GÊNERO: https://saudementalegenero.wordpress.com 
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Psi. Lanussy Lira 

 

 

Resumo: 

O que é o pensamento crítico - O aumento da propagação de explicações rasas sobre eventos 

complexos e as negações de aspectos concretos, faz com que o enfrentamento as distorções da 

realidade, procuras por respostas para além da aparente e a busca por uma sociedade mais 

justa, uma necessidade de todas as profissões e práticas cientificas. Diante disso, o 

pensamento crítico é fundamental para uma prática psicológica ética e transformadora (hooks, 

1994/2013; hooks, 2009/2020).  

 O pensar criticamente é uma ação, em que se busca formular perguntas e encontrar 

respostas fundamentadas em uma realidade concreta, tendo como objetivo entender/descrever 

o funcionamento da vida. Essa ação pode se tornar uma potência transformadora quando há 

como premissa a busca por justiça social e liberdade. Entretanto, para tal, exige-se uma 

negação a conformidade e a obediência imposta por uma cultura, analisando informações e 

seus pontos de vista para além do superficial, refinando-as a partir de novas evidências.  

Assim, o pensamento crítico é pensar sobre o pensar, ou um pensar consciente (hooks, 

1994/2013; hooks, 2009/2020).  

 Compreende-se o aspecto “consciente” como a descrição/entendimento dos elementos 

que compõe e determina o contexto e os comportamentos (Skinner, 1953/2003). Para 

promover o pensar consciente, ou conhecer os aspectos determinantes das situações, práticas 

ou objetos, são necessários descobrir o “quem”, o “quê”, o “quando”, o “onde”, o “como” e o 

“para quê” desses (hooks, 2009/2020). Desta forma, para avaliarmos se a Psicologia, como 

ciência e profissão, tem sido uma prática crítica, é necessário responder tais questões 

debruçando-se sobre sua história e prática.  

 O “quando” o “onde” o “para quê” o “quem” o “como” e o “quê” da Psicologia 

 O surgimento de uma ciência dar-se por meio de necessidades e condições 

estabelecidas socialmente e historicamente. As mudanças ocorridas no Renascimento e na 

Modernidade (eclosão de cidades; grandes navegações; invenção da imprensa; separação 

entre público e privado, etc.) deram contexto para a emergência de um indivíduo e de uma 

identidade-eu. Aqui, afirma-se a existência do sujeito independente da sua comunidade e das 

condições sociais e históricas, sendo o eu supervalorizado e colocado ao centro do mundo. 
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Desta forma, cria-se a necessidade de uma ciência psicológica (Figueiredo & Santi, 2008; 

Tourinho, 2009).  

 A Psicologia como ciência independente, iniciou-se por meio de um projeto de Wundt 

(1832-1920), em meio a uma dicotomia entre objetividade e subjetividade. De um lado, tem-

se um senhor da natureza, responsável por desvendá-la, objetivando a produção de um 

conhecimento verdadeiro. Do outro lado, tem-se este com dificuldade de livrar-se dos desejos 

e sentimentos, dificultando a objetividade e, com isso, a produção de conhecimentos 

científicos. Diante disto, o objetivo da ciência psicológica era o controle deste mundo 

subjetivo, função que foi reforçada pelas urgências estabelecidas pelo sistema econômico 

capitalista (Figueiredo & Santi, 2008; Schultz & Schultz, 2013).  

 O capitalismo, tem como objetivo o acúmulo e o lucro, e busca-os na exploração do 

humano e da natureza. Tem como característica também, o reforçar da ideia de independência 

do indivíduo em relação ao seu contexto e as condições sociais e históricas, gerando uma 

individualidade. Entrelaçado a tais aspectos, os processos de dominação e opressão, contribui 

e aperfeiçoa a exploração e desvantagens de determinadas pessoas (mulheres, negros e negras, 

indígenas, pobres, lgbtqia+, etc.) em detrimento a privilégios e vantagens de alguns poucos 

sujeitos. Assim, a existência de uma ciência que pudesse controlar o mundo subjetivo, 

determinar entre “aptos” e “não aptos”; “normal” e “anormal”; bem como legitimar a 

exploração e exclusão se fez fundamental (hooks, 1989/2019; Tourinho, 2009; Lessa & 

Tonet, 2011)   

 Buscando controlar e prever os indivíduos, diversas formas de entender, medir e 

desenvolver essa ciência foram sistematizadas. A título de exemplo tem-se as abordagens: 

Estruturalista, Funcionalista, Gestalt, Behaviorismo, entre outras. Apesar das diversas 

diferenças de objeto e metodologias, essas abordagens da Psicologia têm como característica 

em comum o sujeito de análise, o homem (Figueiredo & Santi, 2008; Almeida, 2019).  

 Como todas as ciências que se debruça sobre aspectos humanos, a Psicologia fez do 

homem europeu o modelo de humanidade universal, determinando suas características e 

cultura como medida a ser seguida e alcançada. Portanto, neste contexto, a palavra “homem” 

se refere a um sujeito especificado, isto é, um indivíduo masculino, branco, europeu e 

burguês. Quem desse padrão foge, é condenado a exclusões e exigências de adaptações.  

 O modo de produzir conhecimento deste objeto teve que seguir aos métodos das 

ciências naturais, mantendo os critérios de confiabilidade, validade e generalização. 
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 Entretanto, tal modo de fazer ciência exigia um posicionamento dos pesquisadores 

como neutros, a-históricos e a-contextuais. Tal importação do como fazer ciência 

desconsidera a influência dos aspectos histórico-culturais aos quais estavam sendo realizadas, 

determinando de modo arbitrário o aspecto quantitativo como a única forma de validação e 

recusando as características específicas do objeto ou fenômeno investigado. Assim, endossa-

se uma concepção única de humanidade, cultura e modo de ser, determinando tudo que escapa 

desta metrificação/validação como patológico ou não apto, ou seja, um problema de nível 

individual e não cultural (Figueiredo & Santi, 2008; Patias & Hohendorff, 2019).     

 Quando se olha para a formação acadêmica da Psicologia no Brasil, percebe-se que 

muito dos currículos de formação ainda se debruçam em teorias de personalidades e/ou 

desenvolvimentos em que se classifica diferenças em normal e anormal. E, impõe-se 

conhecimento de outras culturas e contextos sociais sem uma avaliação crítica e uma análise 

histórica sobre sua produção e aplicação. Bem como, os estudos e práticas voltam-se para um 

aspecto extremamente individualista, desconsiderando questões sociais e culturais e sua 

relação com o sofrimento psíquico (Espinha, 2017). 

 Desta forma, a Psicologia é uma ciência e uma prática que foi produzida com o 

objetivo de controlar subjetividades, para legitimar práticas de opressão e exclusão e 

contribuir para a manutenção do sistema vigente. Apesar de todo esse contexto que compõe a 

Psicologia, essa não é imutável, o conhecimento desenvolvido até o momento pode contribuir 

para uma transformação social, servindo como resistência, possibilidade de enfrentamento e 

criação. A seguir serão colocadas sugestões de como uma Psicologia pode se tornar crítica.  

Possibilidades de Psicologia Crítica  

 Para uma psicologia crítica, é fundamental que os psicólogos e psicólogas se 

compreendam como agentes desta ciência e avaliem minunciosamente suas teorias e práticas. 

Desta forma, é necessário que estes profissionais se questionem e respondam o “quem”, o 

“quando”, o “onde”, o “como”, o “pra quê” e o “quê”, também nos níveis individuais.  

Assim sendo, primeiramente psicólogos e psicólogas precisam reconhecer as determinações 

que compõem suas vivências. Entender que suas características que definem quem são, 

também influenciam seus lugares, suas experiências e suas práticas profissionais e cientificas. 

Isto é, psicólogos e psicólogas necessitam de identificar-se como um sujeito que tem gênero, 

raça, classe e sexualidade, bem como, assumirem que essas variáveis tem funções no campo 

histórico-cultural e prático.  
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 Com este reconhecimento de quem se é no contexto social, têm-se a possibilidade de 

quebrar a ideia de uma universalidade humana, entendendo que há outras experiências de 

vida. Quebrar a ideia de universalidade, perpassada pelo sistema capitalista, é um aspecto 

central para o trabalho ético de psicólogos e psicólogas. Apenas por meio da ruptura de uma 

definição de “normal” e “anormal”; “patológico”; “certo” e “errado”; etc. que se pode ter uma 

escuta e acolhimento, possibilitando um reconhecimento e validação da história que 

determina o indivíduo (Brand & Wissen, 2021; hooks, 1989/2019; hooks 1999/2021).  

 É através da elaboração de uma história (com o entendimento de determinantes 

sociais, culturais e individuais) que há o processo de torna-se sujeitos. Tornar-se sujeito é um 

caminho de ressignificação de narrativas, é reconhecer as suas vitórias e derrotas, é identificar 

e nomear as causas e causadores, bem como, validar e reforçar os processos de resistência, e 

criar outras formas de viver. Tornar-se sujeito é validar, resistir e criar (Souza, 1983; hooks, 

1992/2018).  

 Para este reconhecimento de quem se é e para uma prática transformadora é 

fundamental também que os profissionais de psicologia reconheçam o contexto histórico-

social, o quando e onde, que estão inseridos. Portanto, abrir seus horizontes e debruçar-se 

sobre materiais de outras áreas que compõe o mundo é essencial, como literatura, ciências 

sociais, história, artes, economia, entre outros. Tais materiais devem também passar pelo 

crivo crítico, entendendo o “quem, o “pra quê”, o “para quem”, etc. que o compõe (hooks, 

2009/2020).  

 Psicólogos e psicólogas devem estar atentos ao como são realizadas as produções de 

conhecimento da psicologia. Para as suas produções serem cientificas e éticas devem existir 

critérios de qualidades a partir de aspectos que não violem os direitos humanos, ou que 

retirem suas subjetividades e vivências, respeitando o sujeito de forma integral, analisando o 

contexto social, histórico e individual, sem determinar diferenças humanas como patológicas 

ou anormais (hooks, 2009/2020; Patias & Hohendorff, 2019).  

 Por fim, o trabalho dos psicólogos e psicólogas, que buscam serem e terem práticas 

críticas devem direcionar as suas ações para alcançar a liberdade, justiça, igualdade e a 

integridade dos sujeitos, visando um mundo sem dominações e opressões. São a esses 

objetivos que a psicologia crítica deve se debruçar, se tornando assim uma possibilidade de 

solução do mundo e não parte do problema (Holland; 1978; hooks, 2009/2020; hooks, 

1989/2020).  
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Conclusão 

 A psicologia como, ciência e profissão, surge com o objetivo de controlar e determinar 

subjetividades. Influenciadas por mudanças históricas e sociais, endossa um sistema 

econômico e cultural que tem por princípios o lucro e a exploração. Apesar de todo esse 

contexto, a psicologia não é algo imutável, suas produções e conhecimentos realizados não 

são essencialmente reacionárias, mas para serem transformadoras precisam indagar em níveis 

macros e micros as suas práticas e posicionamentos. 

 O pensamento crítico consiste em um interesse e questionamento sobre o 

funcionamento do mundo. São perguntas e respostas as quais buscam descrever relações de 

eventos e encontrar verdades empíricas sobre a dinâmica da vida. Para tal criticidade é 

necessário conseguir determinar o “quando”, o “onde”, o “como”, o “pra quê” e o “quê”, 

tendo como função uma busca por uma sociedade mais justa e igualitária. 

 Desta forma, para que uma psicologia tenha um caráter crítico e contribua para uma 

transformação social, é preciso estar em constante refinamento e vigilância de suas práticas e 

produções, descrevendo e analisando os sujeitos, o contexto, como e a quem serve as 

consequências dos seus conhecimentos.   
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Palestra- “Pandemia, vínculos e subjetividade: o limiar entre a relação indivíduo e 

sociedade” 
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Eixo I: Psicologia, ciência e ideologia: diálogos, críticas e distanciamentos. 

Ementa: 

Nesta linha temática, objetiva-se debater acerca das concepções de ciência, da (não) 

neutralidade e do caráter ideológico no contexto de formação das humanidades, com destaque 

para a Psicologia e sua história. Depreendem-se desta ideia discussões relacionadas ao 

posicionamento da Psicologia, enquanto ciência, diante de práticas pseudocientíficas atuais, 

seus diálogos, críticas e distanciamentos. 

 

Eixo II: Psicologia e identidade cultural: Psicologia Latino-americana como forma de 

resistência 

Ementa: 

O tema central deste eixo é discutir as formas de resistência da psicologia e das práticas 

psicológicas no contexto de formação do nosso país. Assim, pretendemos resgatar teóricos e 

trabalhos que criticaram as práticas dominantes da psicologia ao longo da história de seu 

desenvolvimento como ciência e prática no território brasileiro. Dessa maneira, visamos 

reconhecer nestes a possibilidade de críticas ao nosso contexto atual.  

 

Eixo III: Psicologia, vulnerabilidade e direitos humanos: possibilidades para o 

rompimento do silêncio 

Ementa: 

Este eixo visa reunir estudos voltados à discussão de uma psicologia comprometida com 

grupos vulneráveis e classes historicamente silenciadas e dominadas. Colocamos em questão 

a urgência de uma prática psicológica que promova autonomia, além de enfatizar a 

necessidade de conscientização, visibilidade e garantia de políticas públicas voltadas para 

estes grupos. Como extensão, busca-se também gerar reflexões acerca de práticas adotadas no 

contexto da pandemia. 

 

Eixo IV: Formação: a Psicologia e a construção do caráter crítico 

Ementa: 

Almeja-se refletir acerca da relação entre educação e psicologia como modo de 

instrumentalização do pensamento crítico visando a promoção do bem-estar e garantia da 

autonomia, entendendo-se esse processo a partir do compromisso com a liberdade, a 

https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00ZME3vivJ7y-9Or4Dw1ljnWVjAug:1613151469916&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+-+ufg+telefone&ludocid=719938572529962908&sa=X&ved=2ahUKEwic49TC8eTuAhWYE7kGHQmlC5wQ6BMwIXoECCQQAg
mailto:(62)3209-6202
https://fe.ufg.br/


48 

 

 

             Faculdade de Educação -Universidade Federal de Goiás  

      R. 235, 307 - Setor Leste Universitário CEP: 74605-050 Goiânia – Goiás 

      Telefone:(62)3209-6202/e-mail:secretariagraduacaofeufg@gmail.com  

Site: https://fe.ufg.br/ 

dignidade, a igualdade e a integridade do sujeito em uma dada coletividade, a partir dos 

valores consonantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Destaca-se, neste 

contexto, a necessidade de debates transversais que situem marcadores sociais tanto na 

formação em psicologia quanto na atuação em suas diversas áreas. 

 

Eixo V: Atuações e práticas em Psicologia 

Ementa: 

Com o objetivo de pensar e repensar a atuação e a prática em psicologia, este eixo procura 

trazer reflexões e vivências sobre o contexto profissional do psicólogo em seus diferentes 

campos, como escolar, hospitalar, jurídico, organizacional, comunitário e clínico.  

 

Eixo VI: Saúde mental e pandemia  

Ementa: 

Este eixo objetiva dar lugar a estudos sobre impactos da pandemia na saúde mental, 

articulando-os a uma perspectiva social de negação da gravidade do sofrimento psíquico neste 

contexto. Além disso, busca discutir atuações em saúde durante a pandemia, mudanças 

provocadas nas relações sociais e assuntos da psicologia sobre isso e/ou como o negacionismo 

configurou o modo de vivenciar esse momento: políticas de saúde prejudicadas, necropolítica, 

condições de vida afetadas pela falta de políticas públicas com o agravamento da pandemia. 
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Título: Neoliberalismo e sofrimento psíquico 

Convidada: Karina Oliveira 

 

Resumo: 

Nunca se falou tanto em saúde mental quanto nos últimos anos, visto que nunca se constatou 

uma saúde mental tão degradada. Pode-se ter uma primeira noção disso ao olhar os índices de 

suicídio, diagnósticos, vendas de fármacos psicoativos, afastamento do trabalho devido a 

diagnósticos psiquiátricos, entre tantos outros. Em meio a isso, nos anos 70 houve uma 

mudança no entendimento do sofrimento psíquico a partir da reformulação do DSM-III, que 

transformou o entendimento hegemônicos das áreas psis e o senso comum ao redor do 

mundo. Tal manual se fundamenta no modelo biomédico e reduz o sofrimento a questões 

orgânicas relacionadas a desequilíbrios de neurotransmissores. Ele falaciosamente se pretende 

a-teórico e neutro, o que traz grandes entraves ao próprio entendimento do sofrimento 

psíquico e seu tratamento ao negligenciar questões fundamentais de ordem ontológica, 

epistemológica e política. Com isso, assume a realidade como um dado em si mesma, como 

natural e não histórica e que pode ser compreendida em sua aparência a partir da descrição. A 

saúde mental aparece como apartada da existência concreta das pessoas e o sofrimento longe 

de indicar um problema da própria realidade, uma recusa e crítica a essa realidade, é tomado 

como uma mera desregulação de neurotransmissores. Nega-se qualquer relação entre o 

sofrimento e as condições concretas de existência, o que oculta e justifica as mazelas sociais, 

reduz saúde mental a algo meramente biológico que pode ser entendida e tratada 

individualmente a partir dos psicofármacos. É uma chave de entendimento com base liberal, 

na medida que reduz a realidade social ao indivíduo atomizado. Qualquer saber que não se 

pretenda cúmplice da desigualdade, opressão e exploração em vez de justificar essa realidade 

deve romper com esta base liberal e assumir a determinação social da vida, no caso, a 

determinação social do psiquismo. De modo que a constatação do crescimento do sofrimento 

psíquico leva inevitavelmente a pergunta do que está sendo transformado na realidade social, 

o que está acontecendo na vida das pessoas que está intensificando e generalizando o 

sofrimento, o que nos leva ao neoliberalismo. De modo bastante genérico pode-se tomar o 

neoliberalismo como o capitalismo contemporâneo, abrangendo todo um modo de 

organização e estruturação da produção da vida, cuja base são as transformações do mundo do 

trabalho. Uma nova realidade que precariza ainda mais a vida ao retirar direitos sociais e 

https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00ZME3vivJ7y-9Or4Dw1ljnWVjAug:1613151469916&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+-+ufg+telefone&ludocid=719938572529962908&sa=X&ved=2ahUKEwic49TC8eTuAhWYE7kGHQmlC5wQ6BMwIXoECCQQAg
mailto:(62)3209-6202
https://fe.ufg.br/


51 

 

 

             Faculdade de Educação -Universidade Federal de Goiás  

      R. 235, 307 - Setor Leste Universitário CEP: 74605-050 Goiânia – Goiás 

      Telefone:(62)3209-6202/e-mail:secretariagraduacaofeufg@gmail.com  

Site: https://fe.ufg.br/ 

flexibilizar o trabalho, intensificando e refinando a exploração e demandando cada vez mais 

uma captura subjetiva para se reproduzir. O que transforma as causas e formas do sofrimento, 

pois transforma a própria produção da subjetividade, o que permite falar sobre uma 

subjetividade específica do neoliberalismo, ainda que haja questões particulares em cada 

formação social. No neoliberalismo há a produção do indivíduo como empresa, um 

empreendedor de si que passa a buscar permanentemente o sucesso e pra isso é sempre um 

vendedor de si. A avaliação das suas ações se dá a partir de critérios de eficiência, eficácia e 

desempenho e há sempre a busca de otimização de tempo e recursos para não perder nada. 

Perder tempo é inadmissível e tudo que não é útil do ponto de vista do capital, como cozinhar, 

dormir, descansar é visto como perda de tempo e traz constante culpa e desvalorização de si. 

Tudo que reafirma sua humanidade aparece como algo mesquinho, fraqueza e perda e o que 

realmente importa vai sendo a sua dimensão como força de trabalho, como aquele que produz. 

Esse indivíduo neoliberal está sempre atrasado, há uma luta inglória contra o tempo. 

Insuficiente, cansado, frustrado, esgotado, desmotivado e chama isso de preguiça e 

procrastinação. Porque é tudo sobre ele, o seu sucesso ou derrota, a sua fraqueza ou força, 

questões que dependem somente dele, independentemente do contexto ele tem que dar conta, 

ele vai conseguir e se não conseguir é porque ele falhou. Há um entendimento de si como 

alguém isolado e acima da realidade social. Uma fantasia de uma individualidade onipotente, 

que pode ser o que quiser e quer o mundo e quer agora, sem qualquer renúncia, perda ou 

limite e quando estes, inevitavelmente, chegam, eles são vivenciados como erro, um fracasso 

ou uma coerção. Esse indivíduo neoliberal, constituída na ideologia neoliberal, se percebe 

como um Deus cristão - onipotente, onisciente e onipresente. Não atoa a liberdade, entendida 

como fazer o que quiser, é central em suas preocupações e argumentações. Esta realidade 

neoliberal produz um indivíduo cada vez mais solitário. Falta tempo, dinheiro, energia e 

confiança pra se estar junto. Cada vez mais desesperado por laços sociais, por afeto, amor e 

cuidado e ao mesmo tempo cada vez mais assustado com estas relações que podem causar 

dores e perdas, que expõe fragilidades e que são arriscadas. Apesar do delírio de Deus há um 

indivíduo cada vez mais vulnerável e pequeno, afinal, a potência se dá a partir das relações 

com os outros. A criação de relações comunitárias e solidárias, de uma construção societária 

coletiva é a única condição da produção de um indivíduo com uma subjetividade fortalecida. 

Esta realidade produz um sofrimento cada vez mais intenso e maior, mas o encara como uma 

patologia, anormalidade, erro, fraqueza, uma má gestão, uma imaturidade e é assim 
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vivenciado pelo indivíduo, como um erro na máquina humana que precisa ser imediatamente 

corrigido.De modo sintético, o indivíduo neoliberal é o aprofundamento de uma subjetividade 

capitalista, de uma assimilação subjetividade da dinâmica e ideologia capitalista em seu agir, 

pensar e sentir, isto é, no seu ser, que se dá a partir das transformações da produção da vida. 

Há um indivíduo cada vez mais coisificado, seduzido pelo mundo das mercadorias e alheio de 

si, do outro e do mundo. No entanto, esta captura subjetiva não é total e absoluta, há 

resistências, contradições e recusas. Há lutas (externas e internas) que podem inclusive se 

opor e mesmo se organizar para destruir essa forma de vida e nisso já vai produzindo uma 

outra subjetividade. Entender esta subjetividade neoliberal é uma arma fundamental pra 

intensificar a possibilidade de resistência nessa luta. 

Mini-Currículo 

Karina Oliveira: Psicóloga e mestre em psicologia pela UFG. Atualmente atende na clínica. 

Membro do Núcleo Goiás do Fórum sobre medicalização na educação e sociedade. 
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Título: Existencialismo e Intersecção: possibilidade de uma psicologia mais combativa. 

Convidada: Jociane Lessa 

Resumo: 

O presente minicurso abordará o ofício da Psicologia Clínica de base Sartreana em interface 

com o conceito de Interseccionalidade, cunhado por Kimberlé Crenshaw. O Existencialismo 

Sartreano compreende que o ser humano é um ser repleto de possibilidades e que, portanto, 

precisa se construir por meio de suas escolhas. Porém, tais possibilidades estão condicionadas 

ao contexto histórico-social vigente e, por isso, é patente dizer que as subjetividades são 

constituídas também na relação com tal contexto. Sendo assim,quando analisamos a 

sociedade brasileira atual e depreendemos que nosso contexto histórico-social está estruturado 

sob diferentes tipos de desigualdades (de gênero, de classe e de raça) precisamos admitir que 

estas desigualdades participam diretamente da constituição das subjetividades. Se o trabalho 

da Psicologia Clínica é essencialmente com indivíduos ou pequenos grupos, devemos atentar 

para as medições psicossociais que repercutem nas subjetividades dos clientes atendidos, 

destacando os marcadores sociais de raça, classe e gênero para chegar a uma compreensão 

abrangente e profunda da pessoa atendida e das demandas levadas por ela para o processo 

psicoterápico. O objetivo deste minicurso é destacar a importância de trazer as mediações 

psicossociais para dentro do consultório de psicologia clínica.  

Palavras-chave: Existencialismo, Sartre, Psicologia Clínica, Interseccionalidade,  

Subjetividade, Psicossocial 

 

Mini- Currículo 

Jociane Lessa: Psicóloga (09/3794), Psicoterapeuta Existencial, Feminista Interseccional, 

Mestra em Psicologia Social, Docente da disciplina Aspectos Filosóficos da Dinâmica de 

Grupos em Kurt Lewin e Jean-Paul Sartre da pós graduação em Dinâmica de Grupos e 

Desenvolvimento de Equipes (Ceapg, turmas 2018 e 2021), Idealizadora e Facilitadora do 

grupo Empodera Goiânia, ex membro da Comissão de Orientação e Ética do CRP 09, 

Palestrante Tedx 2018, Membro da Curadoria de Conteúdo do TedxGoiania 2020, Co-

apresentadora do TedxGoiania 2020.  
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Título: O Histórico da busca por evidências na psicoterapia e a Prática baseada em evidências 

hoje: críticas e possibilidades. 

Convidado: Jan Luiz Leonardi 

 

Resumo: 

A Prática Baseada em Evidências em Psicologia é, atualmente, um dos assuntos mais 

discutidos na Psicologia. Por um lado, há consenso entre os psicólogos clínicos de que suas 

intervenções devem estar embasadas em pesquisas empíricas, mas, por outro lado, a 

compreensão do que constitui uma evidência de boa qualidade, quais métodos deveriam ser 

empregados para produzi-la e a maneira pela qual ela deveria ser aplicada na prática da 

psicoterapia é alvo de uma enormidade de controvérsias. Apesar do extenso e acalorado 

debate na literatura internacional nos últimos 20 anos, a Prática Baseada em Evidências em 

Psicologia tem sido pouco debatida no Brasil. Em vista disso, este minicurso tem por objetivo 

apresentar o movimento da Prática Baseada em Evidências em Psicologia sob uma 

perspectiva histórica, enfatizando o embate entre os diferentes posicionamentos sobre o 

assunto e os esforços da American Psychological Association em elaborar um modelo 

representativo das diversas perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e práticas. 

 

Mini-Currículo  

Jan Luiz Leonardi: é psicólogo pela PUC-SP, especialista em terapia comportamental pelo 

Paradigma, mestre em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento pela PUC-SP e 

doutor em Psicologia Clínica pela USP. Foi coordenador acadêmico da pós-graduação em 

terapia comportamental do Paradigma por 7 anos e vice-presidente da Associação Brasileira 

de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC) na gestão 2015-2016. Há mais de 10 

anos dedica-se ao ensino e à disseminação da Psicologia Baseada em Evidências no Brasil. 

Atualmente, é coordenador da Formação em Psicoterapia Baseada em Evidências do InPBE - 

Instituto de Psicologia Baseada em Evidências e docente do Mestrado em Análise do 

Comportamento Aplicada do Paradigma, além de atuar como psicólogo clínico. 
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Título: Psicanálise e luta antirracista: sobre a possibilidade de uma clínica (des)racializada 

Convidado: Douglas Vianna 

 

Mini-Currículo 

Douglas Vianna: Graduado em psicologia pela Universidade Federal de Goiás, 2016. 

Atualmente é analista em formação pelo Corpo Freudiano - seção Goiânia e mestrando em 

Psicologia na UFG. Participou do CANBENAS (Coletivo de Estudantes Negros e Negras 

Beatriz Nascimento) e da organização da ANPSINEP (Articulação Nacional de Psicólogos e 

Pesquisadores sobre Subjetividade e Relações Étnico-Raciais), polo Goiás. Faz parte do 

Grupos de Estudos de Racismo e Psicanálise.  
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Título: A psicologia e a pandemia: contribuições para a humanização e o cuidado 

Convidada: Dayanne Alves 

Resumo: 

O mini-curso objetiva compartilhar estratégias de humanização possíveis ao psicólogo no 

contexto pandêmico, além de fomentar pesquisas futuras para verificar resultados pós 

medidas de intervenção psicológica na tríade paciente-família-equipe. As intervenções 

psicológicas aqui expostas partiram dos pressupostos da abordagem psicanalítica. O tema é 

pertinente a ser discutido tendo em vista o atual cenário sanitário em que medidas de 

intervenção psicológica frente a doença recente e altamente ansiogênica traz repercussões 

positivas que se traduzem no cuidado humanizado. Resultados: Pôde-se observar a relevância 

da atuação do psicólogo intensivista no processo de hospitalização nas Unidades de Terapia 

Intensiva Geral Adulto e Covid do Hospital das Clínicas na cidade de Goiânia, no período 

pandêmico, vez que este ocupa um papel de mediador, por vezes até mesmo tradutor das 

incompreensões e angústias dos pacientes e familiares para o restante da equipe 

multiprofissional. Assim, projetos implantados pela Psicologia nas UTI’s e Enfermaria Covid 

consolidaram intervenções efetivas para humanização diante de reações psíquicas comuns 

nesse ambiente tais como angústia de morte, ansiedade e depressão reativas, medo e luto. Os 

projetos Prontuário Afetivo, Música na UTI, Eu venci a Covid-19 e Acolhe Cuidador 

objetivaram a unificação de todos os atores envolvidos no processo saúde-doença e 

hospitalização em UTI, ou seja, pacientes, famílias e equipe. Como conclusão, é possível 

afirmar que o psicólogo intensivista necessita por vezes cingir-se de criatividade bem como 

desenvolver resiliência gradualmente nesse ambiente para ofertar outras possibilidades 

terapêuticas que contribuam para descentralização do modelo biomédico. 

  

Palavras-chave: intervenção psicológica; humanização; psicólogo intensivista; tríade 

paciente-família-equipe; pandemia. 

 

Mini-Currículo 

Dayanne Alves - Psicóloga (2010) UFG - turma 1. Especialista em Neuropsicologia (2015) 

Especialista em Psicologia Hospitalar (CFP) - 2021 Em 2021 foi líder da equipe de Psicologia 

nas UTI’S Covid e Enfermaria Covid do Hospital das Clínicas – HC-UFG/EBSERH. 

https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00ZME3vivJ7y-9Or4Dw1ljnWVjAug:1613151469916&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+-+ufg+telefone&ludocid=719938572529962908&sa=X&ved=2ahUKEwic49TC8eTuAhWYE7kGHQmlC5wQ6BMwIXoECCQQAg
mailto:(62)3209-6202
https://fe.ufg.br/


57 

 

 

             Faculdade de Educação -Universidade Federal de Goiás  

      R. 235, 307 - Setor Leste Universitário CEP: 74605-050 Goiânia – Goiás 

      Telefone:(62)3209-6202/e-mail:secretariagraduacaofeufg@gmail.com  

Site: https://fe.ufg.br/ 

Preceptora de Residência em Psicologia na UTI Geral Adulto e Supervisora de estágio 

obrigatório em UTI Geral adulto do Hospital das Clínicas – HC-UFG/EBSERH. 
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Título: Supervisão Pública  

Convidados: Carlos Augusto de Medeiros, Luciano Bosco Assad de Souza, Ana Flávia 

Hosken. 

 

Mini-Currículos 

Carlos Augusto de Medeiros: Psicólogo (CRP 01/7209), Doutor em Ciências do 

Comportamento pela Universidade de Brasília, Mestre em Processos Comportamentais pela 

Universidade de Brasília. Atua como docente de graduação e mestrado do Centro 

Universitário de Brasília. Também atua como Psicólogo Clínico e Diretor Geral da 

Pragmática: Psicoterapia e Cursos. Propositor do modelo de terapia analítico-comportamental 

denominado Psicoterapia Comportamental Pragmática. Atualmente, desenvolve e orienta 

pesquisas em comportamento verbal, correspondência verbal, independência funcional, 

relações de equivalência, comportamento verbalmente governado e pesquisas de processo em 

clínica. 

 

Luciano Bosco Assad de Souza: (CRP 01/24433), Psicólogo graduado pelo Centro 

Universitário de Brasília em 2021. Segue o modelo teórico da Psicoterapia Comportamental 

Pragmática. Atua como psicólogo clínico em atendimento de adultos, adolescentes e casais. 

Colaborador da Pragmática: Psicoterapia e Cursos 

 

Ana Flávia Hosken: Psicóloga, especialista em Análise Comportamental Clínica (Instituto 

Brasiliense de Análise do Comportamento - IBAC), com formação em Psicopatologia 

Comportamental (IBAC).  Colaboradora na Pragmática: Psicoterapia e Cursos, organiza 

grupos de estudos e ministra aulas particulares sobre temas em Análise do Comportamento. 

Atua como monitora no plantão de dúvidas em análises funcionais do Ibac." 
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA EQUOTERAPIA 

Eixo 5: Atuações e práticas em Psicologia 
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Resumo 

O presente trabalho trata-se de um projeto de intervenção realizado por estudantes de 

psicologia na cidade de aracaju/se, com o objetivo de difundir informações a respeito 

da prática da equoterapia e sobre a atuação do psicólogo nessa área, tendo como 

público alvo estudantes de psicologia. Foram realizadas duas visitas ao Centro ao 

centro de cavalaria da Polícia Militar localizado na cidade de Aracaju, onde foram 

realizadas entrevistas com instrutores e praticantes ali presentes. Os resultados 

obtidos demonstraram que a equoterapia traz benefícios biopsicossociais para 

aqueles que praticam. Dessa forma, a partir dos resultados obtidos, foi possível 

disseminar a respeito desta área de atuação para os estudantes, podendo assim 

possibilitar que a atuação na área da Equoterapia tenha sido difundida entre 

estudantes de Psicologia. 

 

Palavras-chave: equoterapia; psicologia; tratamento. 

 

1. Introdução 

A equoterapia é definida como um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro 

de uma abordagem interdisciplinar, buscando possibilitar o desenvolvimento biopsicossocial 

de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais. Através dessa prática, 

encontram melhoras para suas limitações (HORNE; CIRILLO, 2005). As terapias utilizando 

equinos são constituídas por um conjunto de técnicas educativas que possibilitam a 

superação de danos sensoriais, cognitivos motores e comportamentais (CITTERIO, 1991). 

O uso dos equinos como método terapêutico na área da saúde remete ao surgimento 

da própria medicina, a primeira menção do uso de cavalos com essa função surge através de 

Hipócrates, considerado pai da medicina, ao afirmar que a equitação trazia benefícios na 

recuperação da saúde, na insônia e no tônus muscular (HORNE; CIRILLO, 2005).  
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A equoterapia foi trazida ao Brasil através da Dr. Gabriele Brigitte Walter, em 

1971, tendo como influência a equoterapia realizada na Alemanha, e posteriormente, 

influenciando a criação da ANDE-BRASIL em 1989 que por sua vez impulsionou a 

equoterapia no Brasil (MOTA, 2020). A Equoterapia veio a ser reconhecida pelo Conselho 

médico federal somente em 1998 (ARAÚJO, 2010). 

São estimulados o equilíbrio, a postura, a coordenação, a força, a fala e o sistema 

sensório-motor (CALDAS, 2006). Ao caminhar, o centro de gravidade do cavalo é 

deslocado tridimensionalmente, simulando o andar humano (RIGBY; GRANDJEAN, 2016 

apud SÔNEGO et. al., 2018). 

Há melhorias na consciência corporal, integração sensorial, a modulação do tônus 

muscular, a integração do aparelho vestibular, a estimulação de reações de endireitamento 

postural, o aumento da capacidade respiratória (BARBOSA; MUNSTER, 2011, p. 26). 

Segundo Araújo et. al (2010 apud HOMEM, 2016) a equoterapia tem como um dos 

seus princípios o tratamento a deficiências motoras a partir dos movimentos tridimensionais 

rítmicos promovidos pelo cavalo que simulam o andar humano, e esse movimento fortalece 

os músculos do tronco e melhora o equilíbrio.  

São listados por Buchene e Savini (1996 apud MOTTI, 2007) benefícios como a 

melhora no equilíbrio e na postura; desenvolvimento da coordenação motora fina a 

promoção de consciência corporal, aumento na capacidade de previsão de situações; a 

importância de regras; o ensino a sequência de ações e estímulo aos sentidos, superação de 

fobias a partir do aumento da autoconfiança e da autoestima; melhora em aspectos 

cognitivos como a atenção, a memória, a concentração e o raciocínio lógico. 

Horne e Cirillo (2005) afirmam que a partir da prática há a promoção de liberdade e 

independência, possibilitando autoconfiança e autoestima.  

Rosa (2002) afirma que através da prática há, entre outros benefícios, a promoção 

de independência, capacidade, afetividade, autoconfiança, organização do esquema corporal, 

responsabilidade, autoestima, memória, criatividade e socialização. O tamanho do cavalo 

impõe regras e disciplina por parte do praticante, ao passo que também é concebido como 

um motivador.  

A prática da Equoterapia, segundo Cunha et. al (2016 apud SOUZA, 2017) é 

realizada por uma equipe multiprofissional, possibilitando assim uma atuação 
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interdisciplinar que envolva profissionais da área da saúde, educação e equitação, 

especializadas em terapias com pessoas com deficiência.  

Segundo Tótaro (2000 apud FERRARI, 2003) o objetivo principal do psicólogo é o 

acompanhamento aos praticantes e familiares, orientando e auxiliando em aspectos 

emocionais, nas situações de conflito, e nas de início e fim da terapia. 

Fiuza (2016), afirma que é função do psicólogo promover dinâmicas que integrem 

familiares, praticantes e equipe, colhendo assim informações que enriqueçam o 

planejamento de intervenções, e possibilitem a integralidade do indivíduo que está em 

tratamento. 

Os autores Horne e Cirillo (2005), afirmam que é importante que seja estabelecido 

um vínculo de confiança entre psicólogo e praticante, ao passo em que o profissional 

trabalha com aspectos como frustração, auto estima, criatividade e noção de espaço no 

sentido da descoberta do próprio eu. Na família dos praticantes, é necessário intervir 

respeitando as limitações e potencialidades de todos. Quanto à equipe, os autores afirmam 

que é papel do psicólogo ‘’traduzir’’ o funcionamento mental do praticante e colaborar na 

elaboração do mais indicado plano de intervenção, enfatizando a afetividade (HORNE; 

CIRILLO, 2005).  

Quanto às atribuições, os mesmos autores delimitam as seguintes funções para o 

profissional da psicologia: Anamnese com a família; Analisar e avaliar a situação do 

paciente antes do início da terapia, para uma maior adaptação; Acompanhar cada praticante 

durante o processo de aproximação com o animal; Atender aos familiares dos praticantes, 

individualmente ou por intermédio da dinâmica de grupo; Atender individualmente e/ou em 

grupo aos praticantes no decorrer das sessões; Auxiliar o praticante em relação ao processo 

de ensino-aprendizagem; Favorecer o inter-relacionamento da equipe; Participar de eventos 

relacionados à equoterapia (HORNE; CIRILLO, 2005). 

2. Metodologia 

Foram feitas três visitas ao centro de cavalaria da Polícia Militar da cidade de 

Aracaju/SE. As visitas foram realizadas nos dias 04, 06 e 11 de março de 2020.As visitas 

foram feitas com a finalidade de observar a prática realizada e realizar entrevistas com os 

familiares e profissionais que participam do projeto. As entrevistas se referiram a 

informações sobre a prática, nas entrevistas realizadas com os profissionais, e, nas 
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entrevistas realizadas com os familiares dos praticantes, foram feitas perguntas acerca dos 

benefícios que a prática terapêutica possibilitou. 

Após a coleta de dados, foi feita, como método de intervenção, uma roda de 

conversa, de forma remota, a fim de expor os resultados obtidos. O público alvo para o 

momento da intervenção foram os estudantes de psicologia da turma de 5° período (manhã) 

da Universidade Tiradentes. A intervenção foi realizada através da plataforma Google Meet, 

no dia 08 de junho de 2020. O primeiro momento consistiu em uma breve apresentação do 

grupo e na introdução do tema da Equoterapia, apresentando as principais características da 

prática terapêutica. Após isso, foram tratadas as questões mais centrais do tema, como os 

benefícios da Equoterapia e o papel do psicólogo na mesma. Por fim, foram expostos os 

resultados adquiridos a partir das visitas realizadas ao Batalhão da Polícia Militar e a 

abertura de um momento para a realização de comentários e perguntas. 

 

3. Resultados e discussão 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas no segundo dia de visita, com os 

pais das crianças que praticavam a equoterapia e com uma das instrutoras, e a partir disso 

obtivemos informações sobre a perspectiva dos praticantes e sobre como se dá a prática. O 

local conta com uma equipe multiprofissional composta por um psicólogo, um 

fisioterapeuta, dois instrutores responsáveis por preparar os cavalos, uma instrutora 

especializada em montaria dupla e uma voluntária. Todos os instrutores, incluindo o 

Psicólogo da instituição, são policiais militares voluntários, que utilizavam de seu dia de 

folga para a realização da prática. As sessões eram realizadas com a participação de dois ou 

três deles, já que na montagem de indivíduos com autismo e paralisia cerebral era necessário 

que houvessem duas pessoas em cada lateral do cavalo segurando o participante. 

A instrutora entrevistada era responsável pela montaria dupla com praticantes que 

possuem paralisia cerebral, onde senta-se atrás do participante em cima do cavalo, 

fornecendo apoio à sua coluna. Segundo ela, a admissão, a prática e o tempo de prática são 

formulados de acordo com as especificidades de cada praticante. Quanto aos benefícios aos 

praticantes, ela citou as melhorias nos indivíduos que possuem paralisia cerebral, que, na 

montaria dupla, progressivamente firmam a coluna de forma mais reta. Além disso, nos 

praticantes com o diagnóstico de TDAH, há a possibilidade, com o passar do tempo, de 
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praticarem sozinhos com os cavalos, incentivando a independência dos mesmos. O aspecto 

da independência é citado por (HORNE; CIRILLO, 2005) e (ROSA, 2002). 

Na entrevista realizada com os pais dos praticantes, as perguntas foram aplicadas a 

quatro famílias, compostas por dois casais e duas mães cada. As quatro crianças eram do 

sexo masculino, e uma delas possuia o diagnóstico de autismo, enquanto as outras três 

possuíam paralisia cerebral. Três dos participantes não apresentaram resistência no início da 

prática, sendo que um deles teve medo de montar, o que foi solucionado pelos instrutores ao 

se colocar um boneco em cima do cavalo. 

Todos os pais evidenciam melhorias em diferentes aspectos no quadro dos seus 

filhos. A mãe do praticante que é autista relatou que a partir da segunda montagem já houve 

melhoras na fala e interação, melhorias no sono, melhoras na relação com animais para além 

do cavalo, na alimentação, e uma menor sensibilidade ao barulho do que antes. 

Dentre os benefícios, os motores foram os mais evidenciados, assim como foi 

relatado pela instrutora. Melhora postural, e maior fortalecimento do tronco, na capacidade 

de se sustentar sozinhos, foram quase unânimes. Isso confirma o que é afirmado por 

Buchene e Savini (1996 apud MOTTI, 2007), sobre os benefícios físicos possibilitados pela 

Equoterapia. Além disso, foram relatadas melhorias quanto à mobilidade física como um 

todo. Da mesma forma, os benefícios na socialização foram relatados por diversos pais, 

assim como afirma (ROSA, 2002).  

 O fato de haver um profissional de psicologia que acompanha essas crianças, assim 

como é estabelecido para a constituição de uma equipe básica, acaba por potencializar esses 

avanços psicológicos, pois, através de um olhar especializado, ele está atento às 

necessidades e ao desenvolvimento das mesmas, e ao que pode melhorar no processo da 

terapia, assim como afirmado (TÓTARO, 2000 APUD FERRARI, 2003). Em nossas visitas, 

infelizmente não tivemos oportunidade de uma maior interação com o psicólogo que atuava 

no centro para obter maiores informações sobre sua prática. 

Um fator benéfico citado pelos pais foi a melhoria do sono. A montagem ao cavalo 

pode se caracterizar como uma prática exaustiva, principalmente para aqueles indivíduos 

que têm limitação motora grave. No entanto, foram encontrados poucos artigos que falassem 

especificamente das melhoras no sono propiciadas a partir da prática. 

Essas melhorias denotam uma grande evolução dada as limitações existentes. Além 

disso, oferecem caráter motivador para os praticantes e família, já que geralmente existe 
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uma associação cultural de incapacidade atribuída a pessoas com deficiência. Portanto, 

diversas das melhoras apresentadas na literatura puderam ser evidenciadas. 

Na intervenção realizada através do Google Meet, foi possível explanar acerca da 

temática, e expor os principais aspectos resultantes de nossa visita para os estudantes.  

4. Considerações finais 

O presente trabalho buscou mostrar os principais aspectos acerca da equoterapia, os 

benefícios que pode proporcionar e o papel que o profissional da Psicologia pode 

desempenhar nesta área. A partir disso, vê-se uma necessidade de pesquisas relacionadas a 

esses aspectos. 

A realização da intervenção de forma online foi uma alternativa dada o contexto de 

pandemia que nos impediu de realizá-la de forma presencial. Neste momento pontuamos os 

principais conhecimentos adquiridos neste projeto e recebemos diversas pontuações 

positivas daqueles que participaram, acerca do tema e da sua utilidade. 

Infelizmente não foi possível, dentro de nossa coleta de dados, a realização de uma 

entrevista com o Psicólogo da instituição. Consideramos que, em pesquisas futuras, essa 

seria uma etapa importante para uma apreensão das vivências desse profissional.  

A melhora no sono, os aspectos relacionados à saúde mental da família dos 

praticantes, são aspectos que foram relatados nas entrevistas, mas pouco abordados nas 

referências utilizadas. Portanto, esses são aspectos a serem mais explorados em pesquisas 

futuras. 

De toda forma, o papel do psicólogo nesse campo de atuação é de muita 

importância, dadas as questões psicoemocionais enfrentadas pelos praticantes e pelos 

familiares dos mesmos. De uma forma geral, o psicólogo tem um papel essencial, 

oferecendo um olhar especializado em questões específicas estudadas no campo da 

psicologia, aliando-o com os conhecimentos de outros profissionais, de forma a 

potencializar ao máximo os benefícios trazidos pela prática da equoterapia.  
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A EXISTÊNCIA COMO CHAVE HERMENÊUTICA DE 

SENTIDO NA PSICOLOGIA E NAS CIÊNCIAS HUMANAS 

Eixo 1: Psicologia, ciência e ideologia: diálogos, críticas e distanciamentos 

Autor(a): Daniel Fonseca Ferreira 

Co-autores(as): Crisóstomo Lima do Nascimento 

Resumo  

Devido à predominância das estruturas de pensamento metafísico que compõe não 
somente a Psicologia como também o modo de se fazer ciência nas condições 
modernas do século XXI, este trabalho tem por objetivo acenar uma reflexão que 
leve em consideração possibilidades as quais a abertura existencial, como caminho 
de investigação hermenêutica, propõe como sentido. A partir do pensamento 
decorrente da ontologia de Martin Heidegger e bem como a proposta de ciências 
humanas que aponta Wilhelm Dilthey, colocar-se-á em questão alguns modos 
científicos do saber-fazer da psicologia. Através do método fenomenológico 
indicado por Heidegger, tendo em vista as contribuições de Dilthey, o texto aponta 
como a anunciação do dasein enquanto possibilidade de interpretação hermenêutica 
e existencial pode ajudar a realinhar as compreensões de sentido na Psicologia. É a 
partir da compreensão da importância dessa postura nas ciências humanas que estes 
autores auxiliam no desenvolvimento da Psicologia como área prática de 
conhecimento e também como uma possibilidade de descrição analítica onde o 
sentido pode se desvelar em um amplo horizonte de liberdade.  

Palavras-chave: Fenomenologia, Hermenêutica, Dasein, Psicologia, Ciências. 

 

1. Introdução 

A crise das ciências europeias que precederam o século XXI (HUSSERL, 2012) 

deflagram os aspectos inacabados das cisões cientificistas, que por meio da objetivação 

positivada presente em seu método, decompunham dicotomicamente a compreensão dos 

recortes promovidos pelo sujeito da pesquisa na relação com seu objeto de pesquisa. Tal 

atitude, a qual acriticamente ainda atravessa o pensar e o fazer no século XXI, concebeu a 

inúmeras consequências para o conhecimento elaborado, pois permitiu que a partir de 

determinações a priori sobre sujeito e objeto ficassem em segundo plano questões essenciais 

para os próprios fundamentos das ciências, principalmente em relação às ciências que 
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requerem movimentos diferentes das previsibilidades pretendida pela ciência mecânica, na 

qual entendemos se encaixar a Psicologia. Deste modo, ao aproximar esta área de saber das 

ciências humanas e suas leis não mecânicas, faz se necessário pensar o “humanas”, ou seja, 

é necessário pensar o humano, que é justamente aquele que diferencia a estruturas essenciais 

destas ciências, e que também é o “elemento” fundante nas questões de ordem psicológica. 

Por isso, a fim de estreitar e pensar rigorosamente o humano, o objetivo do presente trabalho 

se constitui em uma reflexão sobre o conceito de existência (dasein) tendo como referência 

o tratado Ser e Tempo (2015), principal obra de Martin Heidegger, o qual apresenta 

indicativos formais acerca do modo de ser-do-humano ao expor uma analítica existencial do 

modo de ser do ente que somos nas linhas de sua ontologia fundamental.  

A partir do que Heidegger sinaliza em sua Fenomenologia Hermenêutica, busca-se 

apontar novas possibilidades para o sentido do saber-fazer que compõem a Psicologia no 

horizonte histórico de sentido das ciências humanas. Para nos auxiliar na aproximação deste 

campo, recorreremos a Wilhelm Dilthey, que em seu livro Ideias sobre uma Psicologia 

descritiva e analítica (2011), reclama a postura analítica da Psicologia e a fundamentação 

hermenêutica das ciências humanas frente à inundação dos métodos positivistas e descritivos 

das ciências naturais que contaminaram e influenciaram também no fazer científico da 

Psicologia. Tendo como foco o diálogo entre esses dois autores, a intenção não é esgotar o 

assunto sobre questões epistemológicas e filosóficas sobre os campos de estudo da 

psicologia, mas, talvez sim, destacar alguns limites e possibilidades de sentido deste 

exercício hermenêutico e existencial. 

 

2. Metodologia 

De modo a alcançar seus objetivos, o presente trabalho se compõe pela pesquisa 

bibliográfica, e como foi citado anteriormente tem como obras principais para suas 

discussões Ideias sobre uma Psicologia descritiva e analítica (DILTHEY, 2011) e Ser e 

tempo (HEIDEGGER, 2015). A intenção e tentativa de articulação através da aproximação 

com estes textos reside na possibilidade latente de desvelar os sentidos possíveis que se 

consolidam conforme se investiga rigorosamente informações a respeito da questão do 

sentido de ser do pensamento hegemônico que constitui as possibilidades da psicologia de 

acordo com o que se denomina ciências humanas. 
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A natureza da pesquisa se trata de uma investigação fundamental, de tom analítico-

reflexivo, a qual pela ampliação do conhecimento sobre o assunto não tem por finalidade 

uma aplicação imediata. Contudo, entende-se que a possibilidade de um debruçar mais 

demorado sobre os temas que aqui se referem corroboram com aplicações locais fronteiriços 

nos diversos saberes psi. As percepções descritas nos resultados e discussões se tratam 

apenas de possibilidades provisórias de um ente que, justamente por também se mostrar 

finito, tem a possibilidade de compreender, interpretar, questionar e expressar com precisão 

o caminho para a desocultação do sentido presente. 

Em relação ao método, trata-se do método fenomenológico, uma vez que aquilo 

que aqui se comunica é interpretado a partir da compreensão hermenêutica da realidade na 

qual se mostra o contexto e os textos apresentados. Ou seja, no método fenomenológico 

tenciona-se a colocar entre parêntesis as ideias apriorísticas típicas do método dedutivo bem 

como a limitação da experiência que se faz no reducionismo presente nas observações e 

procedimentos empíricos delimitados pelas especializações do método indutivo. Estes 

procedimentos e deduções que determinam o conhecimento a partir de uma repartição dos 

elementos presentes nos seus recortes científico e que lidam com os objetos de estudo como 

se fosse possível tomar como acabado um conhecimento sobre; é justamente um dos pontos 

chaves que estruturam as indagações desta pesquisa. A partir da experiência, nesse caso de 

leitura, na qual a fenomenologia tem como postura colocar em suspenso ideias prévias, se 

torna possível inferir discussões acerca das características que tangenciam às ciências 

Psicológicas no ramo das ciências humanas e é nesse contexto provocado pela 

Fenomenologia Hermenêutica que se faz necessário a retomada da questão pelo ser, que 

segundo Heidegger ficou esquecida pelo pensamento filosófico metafísico. 

 

3. Resultados e discussão 

Wilhelm Dilthey (2011) apresenta um questionamento a partir da diferenciação do 

que ele chama de Psicologia Explicativa e Psicologia Descritiva e Analítica. Ele começa 

essa análise atestando para o fato de que “ciências naturais são explicativas, enquanto as 

ciências humanas são compreensivas” (CASANOVA, 2011, p.11), posto que enquanto as 

ciências humanas procuram sustentar a correlação entre o fenômeno e complexidade da vida 

na qual estão imersos, as ciências naturais tem um comportamento decompositor que tenta 
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explicar a totalidade daquilo que se mostra de modo lógico-causal, fugindo da teia de 

sentidos históricos, linguísticos e psíquicos que permeiam a tradição de pensamento no 

século XXI. Acompanhada por este método científico parcial e hipotético que se desconecta 

da trama originária no qual está inserido. Segundo Dilthey (2011, p. 23) a Psicologia 

explicativa herda a tentativa de querer “subordinar os fenômenos da vida psíquica a uma 

conexão causal por intermédio de um número limitado de elementos inequivocamente 

determinados”, e esta seria uma sistematização causal típica das ciências naturais. Para 

Dilthey uma das grandes problemáticas desse sistema causal é que ele não supera o seu 

caráter hipotético, sobre esse sistema ele diz que: “Não possuímos senão hipóteses sobre os 

processos causais (...)” (DILTHEY, 2011, p. 28). 

 Contudo, a analítica pela qual se propõe a hermenêutica de Dilthey nos dá 

alicerces para que se evite um reducionismo da co-originariedade dos fenômenos. Ao 

criticar o racionalismo evidente do seu tempo, decorrente de todo processo iluminista e 

cartesiano, ele também propõe uma outra fundamentação para as ciências humanas, estas 

também evocadas como ciências do espírito. Com isso, Dilthey amplia os horizontes de 

conhecimentos das abordagens e métodos realistas e idealistas, de modo que as próprias 

ciências humanas, bem como os alicerces da Psicologia, pudessem escapar dos pressupostos 

que encaixavam suas análises em modelos explicativos pré-determinados por seu método. 

 A partir de Dilthey, Heidegger compreende e pretende interpretar por meio 

de uma analítica do dasein indicativos formais que se abrem frente a indeterminação 

constituinte da existência. Segundo Heidegger (2015), o dasein, ou ser-no-mundo, é 

justamente o ente que “sempre somos e que, entre outras coisas, possui em seu ser a 

possibilidade de questionar” o sentido, isto é, questionar-se (2015, p. 43), desta forma 

compreende-se que nele se assume o “ser em que está em jogo o próprio ser” (2015, p. 89). 

A existência é isto que o dasein é, todo o seu ser. Deste modo, o ser-todo se mostra em sua 

propriedade e totalidade de modo fenomênico, circular. Ou seja, ser-no-mundo se evidencia 

na inseparação entre ser e mundo, sentido este que vai na contra-mão dos métodos 

científicos que pretendem elaborar conhecimentos a partir de uma dicotomia entre sujeito e 

objeto. Por isso, questionar sobre o sentido de ser envolve-nos em uma explicação que 

elucida também aquele que, em seu ser, presencia, questiona e elabora tal questão. Fazer 

ciência neste sentido aqui apresentado consiste, portanto, em voltar a atenção ao 

aprofundamento hermenêutico desta questão existencial, que, conforme Heidegger, significa 
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retomar a questão pelo ser segundo o modo de ser do ente que somos. Somos existência e 

por isso, 

“O ser da verdade encontra-se num nexo originário com a presença 

[dasein]. E somente porque a presença é, enquanto se constitui pela 

abertura, ou seja, pelo compreender, é que se pode compreender ser, e uma 

compreensão de ser se torna possível. O ser – não o ente – só ‘se dá’, 

porque a verdade é. Ela só é à medida e enquanto a presença é. Ser e 

verdade ‘são’ de modo igualmente originários.” (HEIDEGGER, 2015, p. 

301) 

Assim, enquanto Heidegger destaca a co-originariedade que se presentifica no 

estabelecimento e anunciação de verdade, também permite retomar a questão pelo sentido na 

e da Psicologia tal como em outras ciências humanas, pois no esquecimento do ser tais áreas 

abdicaram do pensar mais originário para poder sistematizar e prever um conhecimento no 

qual uma prática científica pudesse dar conta. Pensar o sentido “se desvia de todos esses 

modos de pensar que predominam no mundo da ciência e do sistema, para, então, buscar o 

sentido que se encontra no âmbito mais originário, lugar onde ser e pensar são o mesmo” 

(HEIDEGGER, 1991 apud FEIJOO, 2016, p.11). Baseado também no pensamento 

heideggeriano, percebemos que nas ciências modernas, onde se predomina um tecnicismo 

característico, “tudo se torna útil, inclusive o próprio sujeito, que toma a si mesmos como 

disponível ao uso e à exploração” (MATTAR, 2016, p. 37). O afastamento de um pensar e 

fazer mais originário reduz o próprio horizonte de sentidos da psicologia e ofusca o 

desenvolvimento sustentável e consistente de outras possibilidades do fazer científico. 

 Retomar a existência como chave hermenêutica de sentido na psicologia 

significa reconstruir de modo crítico o próprio modo do seu fazer científico e como ela se 

situa nesse fazer. Ou seja, este processo que situa a existência como chave hermenêutica 

para a comunicação e expressão do que é vivenciado se constitui em uma espécie de 

rearticulação que permite o sentido em jogo na interação inexorável entre sujeito e objeto se 

desvelar como possibilidade iminente de um contexto. Por isso, através do pensamento de 

Heidegger entendemos que:  

“o sentido só existe para o ser e pertence àquele momento; por isso ele 

considera o ser como ser de presença no mundo. Heidegger não concebe o 

homem apenas em relação a ele mesmo, mas sim, em contínua interação 

com todos os seres circundantes junto aos quais ele permanece. Ser-no-

mundo é condição fundamental do indivíduo” (HEIDEGGER, 1988 apud 

BRAGA; FARINHA, 2017, p.71) 
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A existência é onde se integra e se entregam as possibilidades de sentido, 

possibilidades da existência em interação, e que necessitam, portanto, de uma compreensão 

hermenêutica já que sempre já se mostram factualmente contextualizadas aí. As ciências 

humanas, são possibilidades existenciais, e por isso, a partir da ideia de existência (dasein) 

em Heidegger, não podemos resumir a integralidade e o mistério que compõe o ser-no-

mundo em recortes científicos e demais regionalizações das disciplinas do saber. Decompor 

a existência em especialismos cientificistas corresponde a se distanciar do caráter integral e 

indeterminado do que se mostra a nós em nosso modo de ser mais próprio. Então, a 

fenomenologia, em uma postura de humildade, proporciona um deslocamento para que se 

possa produzir/manufaturar ciência com propriedade ou, ao menos, com mais rigor e ética e 

menos ingenuidade. 

 

4. Considerações finais 

A psicologia como ciência, portanto, depreendendo do diálogo entre Heidegger e 

Dilthey, pode compreender a multidimensionalidade dos fenômenos que dela se aproximam. 

A partir da circularidade hermenêutica que a existência em Heidegger admite, desfaz-se a 

ingênua tentativa de neutralizar a prática científica, tanto no sentido de congelar, quanto no 

sentido da tentativa de tornar a prática da psicologia um fazer insípido, incolor, e inodoro. 

Pela dimensão ontológica da existência, ser e mundo se apresentam indissociáveis, e dar-se 

conta da impossibilidade de propor uma ciência explicativa neutra nos desloca a um outro 

fazer, isto é, um fazer hermenêutico, crítico e engajado, que permite agora, com rigor, 

descrever e desenrolar as mostrações que se afinam às possibilidades da existência.  

Assim, “via” dasein, o todo, esta verdade essencial que a ciência hegemônica 

intenta abarcar e explicar, sai de um lugar de inquestionabilidade e passa ao lugar de 

compreensão analítica do sentido. É por este ente na qual a existência é todo o seu ser que o 

sentido da psicologia e das ciências humanas realiza seus desdobramentos faticamente. 

Desta maneira, a interpretação de qualquer que seja a compreensão existencial do fenômeno 

que se mostra, principalmente fenômenos diretamente relacionados aos campos da 

Psicologia e demais ciências humanas, necessita de uma postura radical frente a 

provisoriedade da constituição das pesquisas científicas, os fazeres clínicos, às discussões 

sociais e demais construções que históricas tomadas como insuperáveis e invioláveis. 
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Portanto, sendo a existência a própria abertura de possibilidade da presença de sentido 

existencial, a realização das ciências humanas enquanto realização da experiência requer 

uma chave hermenêutica de sentido que imanentemente “parte” de si e transcendentemente 

também “volta” para si, dialeticamente, isto é, dasein. 
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A INTERFACE ENTRE OS DIREITOS HUMANOS, O CORPO 

E A SEXUALIDADE INSERIDA NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Eixo 3: Psicologia, vulnerabilidade e direitos humanos: possibilidades para o rompimento do 

silêncio 

Autor(a): Jovânia Gonçalves Teixeira 

  

 

Resumo 

A partir do levantamento nos blogs e páginas do facebook de professores/as de ciências e 

biologia, analisou-se o discurso científico em diálogo com o discurso midiático, o discurso da 

produção imagética dentro do discurso de sexualidade, do corpo e dos direitos humanos na 

produção de subjetividade, associado ao discurso de normalidade com ressonância corpo-

sexualidade-direitos humanos. O estudo permitiu lançar olhares às estratégias contemporâneas 

utilizadas para efetivar o dispositivo da sexualidade em espaços midiáticos como blogs e 

páginas do facebook, nas formas em ser/estar homens e mulheres, bem como à força 

disruptiva da imagem em produzir subjetividades. Ademais, os direitos sexuais dizem respeito 

à igualdade e à liberdade no exercício da sexualidade. O que significa tratar sexualidade e 

reprodução como dimensões da cidadania e consequentemente da vida democrática. O corpo 

é uma entidade política.  

 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Sexualidade, Corpo, Educação. 

 

1. Introdução 

Os direitos à saúde sexual e reprodutiva são conceitos desenvolvidos recentemente 

e representam uma conquista histórica, dada a relação direta com a subjetivação e 

individualização  dos corpos, fruto da luta pela cidadania e pelos direitos humanos e 

ambientais. A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), 

realizada na cidade do Cairo, em 1994, estabeleceu acordos internacionais que foram 

assumidos por quase duas centenas de países. Esses acordos foram assumidos e ampliados 
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na IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada na cidade de Pequim (Beijing) em 

1995.  

O direito à saúde sexual e reprodutiva advém de um fundamento ético e constitui 

um aspecto essencial dos direitos da pessoa humana, que deve ser traduzido na melhoria da 

qualidade de vida das populações, sendo assim os direitos e liberdades em matéria de saúde 

sexual e reprodutiva devem ser garantidos aos indivíduos (homens e mulheres) e aos casais 

de todos os estratos sociais, pois os direitos à saúde sexual e reprodutiva, enquanto direitos 

humanos são universais, tendo sempre em conta as particularidades nacionais, históricas e as 

especificidades socioculturais e religiosas. 

De acordo com Ávila (2003), o feminismo lançou os questionamentos e a ideias 

que vão historicamente produzir o conceito de direitos reprodutivos e servir de base para a 

construção de direitos sexuais. Pode-se dizer que no primeiro caso há uma autoria original 

do feminismo, e no segundo uma autoria compartilhada entre vários movimentos sociais, 

sendo os mais relevantes o movimento gay, o movimento lésbico e o movimento feminista. 

Hoje, esses conceitos estão amplamente utilizados, pode-se mesmo afirmar que há uma 

disputa de significados em torno deles, que engloba muitos outros atores e sujeitos para 

além desses que estão ligados a suas origens. 

Ainda de acordo com Ávila (2003) a grande importância está em tratar esses 

direitos no sentido libertário e igualitário, e não no sentido prescritivo de constituição de um 

modelo e regras para o exercício da sexualidade e da vida reprodutiva. E dessa forma, 

também contradizer a tradição que regulamentou e normatizou – no sentido repressivo e 

discriminador – a sexualidade e a reprodução. Contradizer também uma “modernidade” 

mercadológica que propõe uma concepção de sexualidade e de reprodução livre com base na 

lógica do mercado, a partir da qual todas as relações da vida social são reduzidas a 

operações mercantilistas. Os agentes dessa ideologia de mercado produzem um discurso que 

perverte o sentido da cidadania ao colocar o consumo como a nova forma de acesso à 

liberdade, reduzindo o sentido da vida à possibilidade de consumir. Os meios midiáticos são 

usados à exaustão para uma persuasão que leve ao consumo, o que leva as pessoas a buscar 

os desejos produzidos pelo mercado. Na igualdade propalada pelo mercado, homens e 

mulheres são iguais pela redução dos dois a objetos. Relevante pensar os modelos de 

sexualidade e reprodutivos no campo ético e não somente como prescrições de modelos. E 
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sobre esses campos, Marilena Chauí (1998), traz referências que fornece luzes aos sentidos 

sobre esses conceitos: 

O agente ético é pensado como sujeito ético, isto é, como um ser racional e 

consciente que sabe o que faz, como um ser livre que decide e escolhe o 

que faz, e como um ser responsável que responde pelo que faz [...]. Enfim, 

a ação só é ética se realizar a natureza racional, livre e responsável do 

agente e se o agente respeitar a racionalidade, liberdade e 

responsabilidades dos outros agentes, de sorte que a subjetividade ética é 

uma intersubjetividade. A subjetividade e a intersubjetividade éticas são 

ações e a ética é que existe pela e na ação dos sujeitos individuais e sociais, 

definidos por laços e formas de sociabilidade criados também pela ação 

humana em condições históricas determinadas (CHAUÍ, 1998, p.33).  

 

O campo em que se construíram as definições de direitos sexuais e reprodutivos foi 

influenciado, nos últimos vinte anos, pelas teorias pós-estruturalistas (pós-modernas ou 

construtivistas), (ARENDT, 2007). O arsenal analítico da construção (e desconstrução) 

social - linguagem, discurso, diferença - iriam fertilizar este debate. Foi nessa confluência 

que se engendrou a categoria “sistema de gênero” (Rubin, 1975). Tal como definido por 

Rubin e aperfeiçoado por Barbieri (1993, p. 32), sistema de gênero é:  

A totalidade dos arranjos através dos quais uma sociedade transforma a 

sexualidade biológica em atividades humanas e nas quais as necessidades 

humanas são tanto satisfeitas quanto transformadas. O poder do gênero 

opera mais fortemente nas etapas reprodutivas da vida quando os meios 

para o controle da sexualidade, reprodução e acesso ao trabalho estão 

localizados e funcionam de modo mais claro e agudo.  

 

Considerando que gênero envolve o estudo da população e demografia então é 

discutível, isso significa reconhecer que a construção das identidades de gênero, das normas 

e da assimetria das relações entre homens e mulheres influenciam, necessariamente, as 

manifestações do desejo, as práticas eróticas das pessoas e as experiências do prazer. 

Por assim compreender a relevância, urgência e emergência em interfacear as 

subjetivações dos corpos e sua expressão como entidade política, fez-se essa produção bem 

como, sua investigação na sala de aula, entendendo esse ambiente como profícuo à 

provocações.  

O tema da sexualidade utilizado como interdisciplinar pela bncc (2018), foi 

apropriado pelas/os e professoras/es em suas aulas pela compreensão das mudanças 

comportamentais sofridas pelos jovens, o crescimento de gravidez precoce, o risco ao 

contágio de doenças infecciosas e à constante realidade estrutural da ausência dos parceiros 

na constituição das relações.   
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2. Metodologia  

A metodologia utilizada baseia-se na apresentação de imagens selecionadas em 

blogs e facebook de professores e professoras de Biologia, no intuito de problematizar a 

forma como o conhecimento científico é apropriado a partir de uma vertente sexista, 

heteronormativa e dominante, pelos estudantes, e com isso correlacionando com a alteridade 

diante as diversas possibilidades em ‘ser’ dos sujeitos, ratificando e autenticando os direitos 

sobre seus corpos e sobre suas formas de existir.  

Ao falar sobre as discussões acerca da sexualidade é importante ressaltar que elas 

dizem de todas as práticas e linguagens que constituem os sujeitos a partir de seus corpos 

sexuados, pelos padrões produtores de modelos sociais, políticos, econômicos, disseminados 

e reforçados pelas instituições sociais, tais como a família, a religião, a mídia, a ciência, a 

escola que se tornam agências garantidoras da manutenção de tais padrões e das condutas 

dos indivíduos quanto ao seu sexo. É o que Foucault afirma (2013, p. 29): “Através da 

economia da população forma-se toda uma teia de observações sobre o sexo. Surge a análise 

das condutas sexuais, de suas determinações e efeitos, nos limites entre o biológico e o 

econômico”.  

Nesse sentido, a sexualidade é um dos dispositivos, segundo o autor, capaz de criar 

permanentes domínios e maneiras de controle do corpo e do sexo. Ele parte do vínculo entre 

os parceiros com status definido, às sensações e qualidades do prazer, ou seja, o critério de 

escolha para se exercitar o sexo obedecendo a padrões preestabelecidos pelo dispositivo. 

Sob esse imperativo, a primeira exigência é a da heterossexualidade como modelo de 

sexualidade a ser seguida e normatizada. Outra imposição do dispositivo estaria na produção 

de padrões que atendam às exigências de uma estética corporal que visa legitimar e fazer 

funcionar uma política do corpo. 

3. Resultados e discussões 

As discussões foram articuladas após a apresentação das imagens1 organizadas 

abaixo. 

                                                
1 Todas as imagens foram obtidas do site http://diariodebiologia.com/(2016). 
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Ao olhar para essas imagens a obviedade nelas parecem ressaltar de maneira que 

qualquer outro olhar possa parecer improvável, ou ainda que esse movimento exigisse 

reparo por quem as olha, o que não condiz com a brevidade do tempo para esse tipo de 

público. Uma sociedade imagética usa as imagens para confirmar, manter e dissipar 

discursos dominantes, heteronormativos e binários, utiliza-se os textos imagéticos para 

atingir com rapidez quem os “lê”. É uma forma de linguagem eficaz para dizer o não dito, o 

que não é permitido dizer, assim menciona Foucault (2014, pg 23) acerca do sexo “Sob a 

capa da linguagem que se tem o cuidado de depurar de modo a não mencioná-lo 

diretamente, o sexo é açambarcado e como que encurralado por um discurso que pretende 

não lhe permitir obscuridade nem sossego.” 

4. Considerações finais 

Sobre o exposto acima é que o processo de construção dos direitos reprodutivos e 

direitos sexuais se integra ao processo mais amplo do movimento dialético de construção da 

democracia. Para as mulheres, a condição de sujeito construtores de direitos, e nesse caso 

construtoras de direitos reprodutivos e direitos sexuais, significa romper com a heteronomia 

a que sempre estiveram submetidas, em relação ao uso de seus próprios corpos, uma vez que 

todas as regras e tabus que controlaram e reprimiram suas vivências corporais na 

sexualidade e na reprodução foram historicamente determinadas pelos homens. 
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 Essa repressão e esse controle do corpo e da sexualidade são elementos centrais da 

dominação patriarcal e da sua reprodução. É importante ressaltar que a persistente 

desigualdade entre homens e mulheres é um impedimento para a liberdade reprodutiva e 

sexual das mulheres. A violência na vida cotidiana tem sido um forte mecanismo de 

manutenção da dominação sobre a vida sexual das mulheres. No terreno político, há uma 

forte reação por parte dos setores conservadores contra as propostas feministas de 

transformação social e cultural nestes campos. 

O campo em que se construíram as definições de direitos sexuais e reprodutivos foi 

influenciado, nos últimos vinte anos, pelas teorias pós-estruturalistas (pós-modernas ou 

construtivistas) (ARENDT, 2007).  

Existe uma eficiente colagem que se estabelece como uma engrenagem eficaz e 

ainda que a imagem seja a primeira fonte de captura e produza outras tantas imagens, o 

texto, a legenda, ratificam um discurso capaz de promover o direcionamento de quem a olha, 

fazendo o/a leitor/a voltar à imagem e se propor a ver a ‘cola’ feita pelo dizível. 

Promover ruptura nessa engrenagem é se permitir atravessar por outras 

possibilidades de olhar. Assim, pretende-se com estudos como este, que corroboram para a 

discussão corpo-sexualidade-direitos humanos, convocar para a emergência em não 

negligenciar temas que fundamentam a violência de gênero, a violência doméstica e tantas 

outras formas de espoliar, segregar, reduzir, silenciar, quando não, aniquilar minorias.  
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A ÉTICA DA PSICOLOGIA EM QUESTÃO: O CÓDIGO DE 

ÉTICA E OS IMPASSES PARA UMA PSICOLOGIA 

BRASILEIRA E CRÍTICA  

Eixo 4: Formação: a Psicologia e a construção do caráter crítico 

Autora: Geovanna Neves Rocha 

Co-autor: Lucas Passos de Moura 

 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo, à luz das contribuições teóricas de Frantz Fanon e 

Lélia Gonzalez, abordar e discutir as problemáticas presentes na ética da atuação 

profissional do psicólogo e as suas contradições, em vista da complexidade da 

formação no contexto social brasileiro. Dessa maneira, apresentamos, em um 

primeiro momento, qual a importância da ética para a garantia da emancipação 

humana e, em seguida, produzimos uma crítica, tendo como base o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, formulado pelo Conselho Federal de Psicologia. 

 

Palavras-chave: Psicologia Brasileira. Ética. Colonialismo. Fanon. Lélia Gonzalez. 

 

1. Introdução 

Este trabalho apresenta os dados gerados a partir de uma atividade realizada em 

2021, na disciplina de Ética do curso de psicologia, cuja proposta consistia em elaborar um 

texto dissertativo abordando a temática da ética em articulação com os estudos e realidade da 

Psicologia. Por conseguinte, a exposição atual limita-se ao resultado de uma revisão 

bibliográfica de material teórico acerca de três principais temas: “ética”, “psicologia 

brasileira” e “colonialismo”. Condizendo com as discussões suscitadas na disciplina, esta 

apresentação tem como eixo a necessidade de pensarmos na implicação do profissional da 

psicologia frente ao nosso contexto social e histórico marcado pelo colonialismo.  

Assim, intentando apresentar a reflexão gerada com o trabalho, temos como objetivo 

amplo da exposição: compreender a possibilidade de uma atuação crítica do psicólogo 

brasileiro visando expor as contradições advindas com a formação do nosso contexto social. 

Para isso, recorremos às contribuições de críticos do colonialismo como Frantz Fanon e 
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Lélia Gonzalez. Ao fim, este trabalho pretende traçar uma crítica à atuação do profissional 

que se alinha às demandas hegemônicas, escancarando as suas próprias contradições — 

principalmente a sua possibilidade de reprodução e manutenção da opressão racista. 

2. Metodologia 

O trabalho se trata de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico. Partimos da 

seleção inicial de textos e das discussões realizadas em sala a fim de estruturarmos o 

percurso metodológico da pesquisa. Assim, realizamos respectivamente: (1) Escolha e 

leitura de alguns dos textos trabalhados na disciplina, com a finalidade de reconhecer e 

compreender a importância dos estudos clássicos da Ética para analisarmos o nosso 

contexto; (2) Leitura do código de ética da Psicologia, a fim de percebermos as diretrizes 

objetivas direcionadas à atuação profissional no campo da psicologia; (3) Seleção e leitura 

de textos que criticam e analisam o contexto social das colônias e do Brasil, recorrendo a 

autores seminais destes campos de estudo, focando principalmente em dois autores: Lélia 

Gonzalez e Frantz Fanon. A escolha deste se deu pela relevância de seus trabalhos, que, 

mesmo tendo maioria de seus escritos produzidos ao longo da segunda metade do século 

passado, ainda hoje possuem grande acurácia para analisarmos fenômenos contemporâneos; 

(4) Por fim, formulamos a redação da crítica, articulando os dados gerados nas etapas 

anteriores;  

O banco de dados consistiu nos textos dos autores reconhecidos dos estudos da 

colonização e do contexto sócio-histórico brasileiro, na bibliografia recomendada pela 

professora e na consulta através das plataformas digitais (Scielo, Pepsic e Repositórios 

Digitais de Teses e Dissertações).  

3. Resultados e Discussão 

O código de ética da Psicologia apresenta-se como uma demanda coletiva a fim de 

estruturar as práticas que atendem as necessidades sociais, tendo como base padrões técnicos 

produzidos a partir das descobertas realizadas pelo método científico e inscrevem a atuação 

do psicólogo, principalmente, na área da saúde e educação (CFP, 2005). Durante a nossa 

formação, enxergamos a psicologia por uma perspectiva crítica, sendo seu alvo principal a 

ação transformadora da realidade — ação capaz de provocar o sujeito na busca pela 

autonomia. Garantir essa autonomia é o que, segundo a nossa concepção formada através da 

graduação, coloca-se como o corpo das discussões relacionadas à Ética.  
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Porém, como já trabalhado em matérias introdutórias à formação da psicologia 

como uma ciência, o surgimento desta, em si, é problemático. O primeiro embate que nos 

deparamos como estudantes de psicologia é a ideia de que “não existe apenas uma 

psicologia” ou de que “o objeto da psicologia não é determinado”. Esta indeterminação se dá 

pela grande variedade de abordagens (cada uma se amparando em um campo 

epistemológico diferente) e pela própria concepção de “ciência” determinada ao longo dos 

séculos XV a XXI (FIGUEIREDO, 1997) .  

Neste ínterim, a estruturação da psicologia como uma ciência independente 

aconteceu devido às demandas do Sistema Capitalista (MORAIS & LACERDA JR, 2019, 

p.17): 

A psicologia se encontra fincada na estrutura material do mundo. Nesse sentido, o 

complexo científico da psicologia se insere, como mediação ideológica, no interior 

da relação economia-política-pessoa. Ela reivindica para si o poder de regulação 

dos infortúnios ou conflitos, desde os mais genéricos até aqueles que dizem 

respeito a uma certa classe social, que aparecem na sociedade, por meio da clínica 

terapêutica, ou da intervenção institucional no trabalho e na escola, por exemplo. É 

assim que a Psicologia vai para a organização do trabalho recrutar, selecionar, e 

domesticar, ou, vai até a escola aplicar testes de inteligência e segregar.  

Hoje, a atuação crítica do psicólogo já escancarou muito os objetivos antes 

encobertos pelas ideologias, transformando a própria formação nas diversas abordagens em 

algo menos conformativo. Entretanto, o surgimento eurocêntrico e problemático de ciências 

da saúde, como a própria psicologia, ganha um rosto ainda mais difícil de se encarar quando 

pensamos por exemplo o contexto colonial (KILOMBA, 2020).  

A chegada da Psicologia e das práticas psi no Brasil é marcada pelo seu caráter 

higienista e pelo seu alinhamento com as ideologias dominantes (MASIERO, 2005). O 

racismo científico que ainda hoje permanece enraizado em nossas práticas é algo delimitado 

segundo o colonialismo — antigo regime de opressão que continua se perpetuando. 

 Compreender criticamente a realidade social brasileira é entender as demandas 

específicas de sua população, majoritariamente negra, porém marginalizada. Lélia Gonzalez 

(2020) aponta que “O racismo e a discriminação racial são coisas bem concretas e 

responsáveis por desigualdades terríveis, que vão desde o salário que a gente ganha até os 

problemas de nossa estrutura familiar.” (p.201), isso aponta para atravessamentos que fazem 
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diferença na práxis psicológica, não apenas em nível de escuta individual, mas também da 

compreensão do contexto coletivo.  

Gonzalez (2020) aponta que, para entender a sociedade brasileira, é preciso 

compreender que esta se formou a partir das práticas escravocratas, de múltiplas violências 

cometidas ao povo negro em que “Nossas antepassadas foram arrancadas do convívio de 

seus filhos, de suas famílias e de seus povos, transformadas em mercadorias e vendidas por 

bons preços para trabalharem.” (p. 201). Por conseguinte, entendemos que isso resultou em 

uma sociedade marcada por desigualdades de classe e de raça, que defende a falácia da 

miscigenação como fruto de uma “democracia racial”, quando, “Na verdade, o grande 

contingente de brasileiros mestiços resultou do estupro, de violentação, de manipulação 

sexual da escrava.” (GONZALEZ, 2020, p. 202).  

A compreensão desses desdobramentos históricos que se perpetuam até hoje no 

cotidiano da maioria da população brasileira, de forma a acentuar o seu sofrimento e incitar 

vulnerabilidades é algo que compete a toda sociedade. Por conseguinte, também diz 

respeito, diretamente, a práxis do psicólogo, que precisa atender às demandas sociais e se 

responsabilizar por elas no exercício de sua profissão. Gonzalez (2020) aponta a importância 

de se pensar e debater coletivamente sobre:  

Enquanto a questão negra não for assumida pela sociedade brasileira como um 

todo, negro e brancos, e juntos refletirmos, avaliarmos, desenvolvermos uma 

práxis de conscientização da questão da discriminação racial neste país, vai ser 

muito difícil, no Brasil, se chegar ao ponto de efetivamente sermos uma 

democracia racial.” ( p. 310)  

A autora ainda aponta a necessidade de se mobilizar e se sensibilizar para essa 

discussão, entendendo como isso vai se modificando junto com aspectos da nossa própria 

sociedade. Ou seja, compreendendo que essa práxis está em movimento com as mudanças 

sociais. Gonzalez (2020) aponta para a importância da construção da identidade brasileira, 

processo que não está finalizado, enquanto um povo com tanta diversidade de manifestações 

culturais: “Não é fácil, só na prática é que vai se percebendo e construindo a identidade, 

porque o que está colocado em questão também é justamente uma identidade a ser 

construída, reconstruída, desconstruída, num processo dialético realmente muito rico.” 

(p.312).  
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Além disso, o teórico anticolonialista Frantz Fanon (1956/2021) reforça, em seu 

ensaio Racismo e Cultura, que a colonização é o pressuposto de um curso de opressões 

históricas e se insere em uma opressão maior — a desumanização no Sistema Capitalista. 

Seguindo esta lógica irracional (que visa o desumanizar), a manutenção do sistema 

capitalista se ampara em uma ideia pífia de igualdade em um contexto em que o racismo é 

inquestionável. Consequentemente, Fanon (1956/2021) ainda indica que o povo colonizado 

é obrigado a observar a sua cultura pela ótica do colonizador e, como decorrência do 

colonialismo, o opressor impõe ao oprimido uma avaliação pejorativa acerca de suas formas 

originais de existência e essa aniquilação existencial transforma o sujeito colonizado em 

objeto — aquilo que o teórico chamou de alienação.  

A alienação, por certo, é o maior problema que enfrentamos como fruto de uma 

colonização brutal e a psicologia, como ciência crítica que busca proporcionar a autonomia, 

tem um papel muito importante de desvelar as contradições existentes em nossa sociedade. 

Não se comprometendo com este papel, a ciência torna-se dominação, torna-se ideologia. 

Desta maneira, a análise do que conhecíamos como Democracia Racial e que hoje se 

expressa na Meritocracia é proveitosa.  

4. Considerações finais  

Pensar um fazer ético dentro da psicologia a partir do seu próprio código de ética 

profissional é pensar sua inserção no contexto brasileiro, como um fundamento de práticas 

que buscam atender as demandas sociais específicas de sua população (CFP, 2005). Assim, 

os princípios éticos do psicólogo apontam para uma apreensão e atuação crítica frente aos 

desafios brasileiros. É preciso que o psicólogo esteja pronto para “Auto-reflexão exigida de 

cada indivíduo acerca da sua práxis, de modo a responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, 

por ações e suas consequências no exercício profissional.” (CFP, 2005, p.5). Dessa forma, 

endossamos que a prática do psicólogo se sustenta na atenção aos princípios fundamentais 

em que: 

1.  “baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da 

igualdade e da integridade do ser humano”; 

2. “Contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.”;  

3. “Atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade 

política, econômica, social e cultural.” (CFP, 2005, p.7).  
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Tendo isso em vista, é necessário que os psicólogos se atentem, enquanto categoria 

profissional, para essas contradições próprias de nosso contexto social e histórico 

entendendo que o código de ética não se trata de um conjunto de normas que não se alteram, 

mas sim que mudam conforme o tempo, junto das demandas e questões da sociedade.  
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  AFETAÇÕES E APRENDIZAGENS: UM ESTÁGIO ONLINE 

EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Eixo 6: Saúde mental e pandemia 

Autor(a): Thatiane Milena Costa 

Co-autores(as): Ana Caroline Alves da Costa; Ana Paula Rocha da Silva; Caren Rebeca 

Neves da Silva 

Resumo 

O presente trabalho narra a experiência vivenciada no Estágio Supervisionado Básico I, a 

partir da perspectiva das estagiárias do curso de Psicologia da Universidade Federal de 

Campina Grande, na Paraíba. Realizado por meio do Grupo de Prosa: REDEScobrindo 

Cuidados, estratégia utilizada para assistir a população frente às formas de sofrimento 

decorrentes das condições de vida no contexto da pandemia da Covid-19. A metodologia 

utilizada foi o Relato de Experiência que consiste em abordar o fato acontecido a partir do 

olhar vivencial. Apesar dos desafios próprios em realizar um estágio na modalidade online 

construindo um grupo de ajuda e suporte mútuo, essa experiência foi acompanhada por 

reinvenções e aprendizados. Logo, tivemos a oportunidade de trabalhar com 2 (dois) grupos 

diferentes. Partindo dos pressupostos da educação popular, as ferramentas utilizadas estavam 

embasadas na construção de um espaço dialógico e horizontal, na qual todos os participantes 

são autores na produção do cuidado. Portanto, através dessa experiência nos deparamos com a 

possibilidade de transformar habilidades e de, mesmo em um contexto ainda perpassado pelas 

consequências do isolamento social na saúde mental, construir um espaço de suporte e 

compartilhamento de experiências. 

 

 

Palavras-chave: Grupos; Educação popular; Metodologias participativas; Trabalho 

online; Isolamento social. 

1. Introdução 

Desde o início do ano de 2020, o mundo enfrenta uma grave crise mundial devido à 

pandemia da COVID-19, novos arranjos tiveram que ser pensados para responder às 

demandas da sociedade que, em termos de saúde mental, vivência formas de sofrimento 

próprias das condições de vida resultantes deste contexto. Dessa forma, não só o exercício 

profissional da psicologia como também as práticas de estágio, precisaram se reinventar para 

melhor se ajustar ao modo de ensino e de aprendizagem possíveis, adotando o trabalho 

remoto com o objetivo de prosseguir com a oferta de cuidados. A partir disso, fez-se 

necessário uma reorganização quanto às atividades ofertadas pelos centros universitários, 
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como também a reorientação dos saberes teóricos e práticos desempenhados pela psicologia. 

O Grupo de Prosa: REDEScobrindo Cuidados surge então como uma possibilidade de 

assistir às demandas de estágio do curso de psicologia da Universidade Federal de Campina 

Grande e como uma via de cuidado e assistência à saúde da população.  

Tomando como ponto de partida a metodologia de ajuda e suporte mútuo em saúde 

mental, o Grupo de Prosa tem por objetivo a acolhida, a troca de experiências e apoio 

emocional, através de atividades sociais, culturais e comunitárias. Sendo assim, possibilita 

ao usuário/participante formas de autonomia na sociedade e na vida frente às realidades e 

experiências de sofrimento, rompendo a lógica de dependência dos profissionais e 

instituições, o que não exclui a sua importância, mas possibilita ao sujeito refletir acerca dos 

meios de manejar sua própria vida (VASCONCELOS, 2013). Dessa forma, acreditamos na 

educação popular com base numa perspectiva participativa, dialógica e emancipadora. 

Assim, buscamos investir e valorizar a utilização de estratégias que viabilizassem a 

construção compartilhada de conhecimentos, fundamentando-se em metodologias 

dialógicas, participativas e horizontais propiciando o desenvolvimento e fortalecimento da 

autonomia das pessoas envolvidas. 

2. Metodologia 

O presente trabalho tem como método o Relato de experiência, e procura abordar a 

prática do Estágio Supervisionado Básico I, a partir da perspectiva das estagiárias do curso 

de psicologia da Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba, orientado pelos 

pressupostos da educação popular. O estágio foi realizado em dois ciclos do Grupo de ajuda 

e suporte mútuo intitulado: “Grupo de Prosa: REDEScobrindo Cuidados”, que aconteceu 

entre os meses de Julho e Outubro de 2021. Em cada ciclo foram realizados 6 (seis) 

encontros e foram utilizadas as seguintes metodologias participativas: Tenda do Conto, 

Terapia Comunitária Integrativa, Arteterapia e a construção das Redes de cuidado, além de 

adaptações como a construção da Mandala, Tenda das artes e Pote do cuidado. 

3. Resultados e Discussão 

Para que o trabalho com o Grupo de Prosa iniciasse, foi necessário encontros 

prévios para orientações iniciais, ajuste de detalhes, além de troca de experiências com 

extensionistas que já haviam participado de outras edições para entendermos melhor como 

se construía e funcionava um grupo. Como sabemos, este não é o relato de um estágio 
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comum feito em modalidade presencial, mas de um estágio remoto que aconteceu sob as 

circunstâncias da pandemia do Covid-19. Realizar um estágio na modalidade online 

construindo um grupo de ajuda e suporte mútuo foi um verdadeiro desafio, em que muitas 

vezes nos víamos precisando ocupar e exercer diferentes funções muito desafiadoras para 

nós, que iam até mesmo além da função esperada (por nós) da psicologia no espaço - como a 

elaboração de recursos visuais, suporte técnico e etc. -, porém necessárias em um contexto 

remoto. Esta experiência de estágio foi acompanhada por reinvenções e aprendizados. 

Tivemos a oportunidade de trabalhar com 2 (dois) grupos e consideramos importante 

delimitar que foram grupos com perfis bastante diferentes: o primeiro grupo, no geral, com 

pessoas mais velhas, majoritariamente mulheres e com pouco acesso a internet. No segundo 

grupo, pessoas mais jovens, uma maior quantidade de homens e consequentemente, pessoas 

com mais acesso a internet e aparelhos eletrônicos, o que afetou a experiência final da 

execução de ambos os grupos - pois a familiaridade ou não com os aparelhos eletrônicos e 

com a internet interferia diretamente na qualidade do envolvimento do participante, então 

buscamos fazer de forma mais acessível possível, eliminando ferramentas muito complexas.  

O acolhimento é uma ferramenta necessária para construção do vínculo, no entanto, 

para muitos de nós, estar na posição de quem “acolhe” foi algo novo, que apesar de falarmos 

tanto sobre acolhimento ao longo do curso de psicologia, ao nos depararmos com o plano 

prático do estágio tivemos que lidar na prática com o significado verdadeiro desta palavra. 

Foi necessário um grande processo até que conseguíssemos extrair algo sobre o 

entendimento do que realmente seria “acolher”. Sendo assim, com comprometimento 

buscamos e aplicamos várias técnicas planejadas para cada encontro, de modo a seguir o 

ritmo orientado pelo grupo, a fim de estimular e construir vínculos. Ferramentas necessárias 

para o desenvolvimento dos encontros e do processo terapêutico, precisamos de muita 

criatividade para estimular e criar esse espaço através das telas, fazendo necessária a quebra 

dos poderes centralizadores para dar lugar a uma relação educativa e dialógica na qual a 

valorização, articulação e confrontação de outros saberes tornam-se imperativas 

(VASCONCELOS, 2010 apud NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2017). Com isso, as iniciativas 

de educação popular foram e são importantes para a inauguração de uma cultura de mais 

proximidade com as pessoas e a transformação da relação autoritária da educação em saúde.  

O compartilhamento de experiências durante os encontros se tornaram importantes 

para estreitar os laços afetivos e de confiança e proporcionar a ampliação das redes sociais e 
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comunitárias. Também pudemos acompanhar a evolução de muitas pessoas, sendo os grupos 

espaços de cuidado nos quais as pessoas são acolhidas e cuidadas, manifestam suas emoções 

e afetos, sentem-se pertencentes aos coletivos, constroem redes solidárias e são reconhecidas 

em seus saberes e práticas (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2017). No entanto, não é fácil e, 

acreditamos que, nem possível medir os efeitos do nosso trabalho e do Grupo de Prosa na 

vida dos participantes. E talvez isso seja motivo de felicidade, pois o que víamos na prática é 

que nossas expectativas muitas vezes estavam distantes das deles, e que por isso mesmo em 

muitos momentos em que achávamos que tínhamos feito pouco, ouvimos que fizemos 

bastante. E esperamos que assim tenha sido para a maioria. De toda forma, acreditamos que 

o Grupo de Prosa foi um espaço muito importante, tanto para nossa formação enquanto 

psicólogos, quanto para as pessoas que tiveram a oportunidade de construir este espaço junto 

conosco. Conseguimos de fato, mesmo em ensino remoto, nos depararmos com muitos 

desafios pertinentes à psicologia e muitas vezes criar recursos para se defrontar com estes. 

Tivemos a oportunidade de enfrentar processos criativos, e de lidar com o vazio que é seu 

início em que tudo está a se construir, bem como com o vazio dos silêncios que muitas vezes 

aconteciam nos encontros. Mas, sem dúvida, pudemos nos inventar e nos reinventar muitas 

vezes. 

4. Considerações finais  

Os atravessamentos causados pela pandemia da COVID-19 foram imensos, um 

deles é o impacto que perpassa o processo de adaptação da formação acadêmica nas 

universidades ao modo virtual. Sentimos que nessa experiência de estágio a limitação das 

telas desse modo dificultou a formação de vínculos, limitou as percepções e vivências. 

No entanto, percebemos que assumirmos uma postura dialógica e aberta, não só de 

facilitadoras, mas também de participantes do grupo compartilhando nossas vivências, 

colaborou para a formação e o fortalecimento dos vínculos no trabalho grupal. Além disso, a 

criação e reinvenção de espaços, práticas e modos de ser tornou possível oferecermos escuta, 

suporte e apoio através de encontros online acolhedores. 

Concluímos que através dessa experiência nos deparamos com a possibilidade de 

transformar as habilidades e resistências dos participantes em um sentimento de grupalidade 

e integrar temas individuais em criações coletivas. Assim, percebemos que se entregar por 

inteiro na relação é, deveras, promotor de mudanças no ser. 
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NA FAMÍLIA E NA CRIANÇA EM CUIDADOS PALIATIVOS 

PEDIÁTRICOS 

Eixo V: Atuações e Práticas da Psicologia 
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Resumo 

Quando a criança adoece, a alegria e o brincar são substituídos pelo medo e a 

incerteza da existência humana. A tecnologia médico-hospitalar cresceu 

aceleradamente e possibilitou o prolongamento do tempo de vida dos pacientes, mas 

o entendimento sobre o fim da vida, para lidar com a morte, não acompanhou, 

necessariamente, esse crescimento. Essa pesquisa traz contribuições quanto à prática 

de cuidados paliativos pediátricos e os seus desafios no enfrentamento do medo, e 

estigmas associados ao câncer. Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura, do 

tipo sistemática e cunho descritivo-exploratório, pesquisada no mês de janeiro de 

2021, na Biblioteca Virtual de Saúde. E, dentre os quocientes encontrados no estudo 

exploratório, constatou-se cerca de 351 resultados na base de dados MEDLINE, bem 

como 34 artigos encontrados no LILCAS, além de 13 referências em BDENF e no 

portal SCIELO verificou-se 5 acervos. Conclui-se que, o processo de Cuidados 

Paliativos vivenciado na infância corrobora na relação e vivência da morte 

enfrentada pela criança, a família e a equipe.  

 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos; Pediatria; Morte; Medo; Família. 

 

1. Introdução 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), define que os cuidados paliativos na 

pediatria como cuidados necessários ao corpo, mente e espírito, para promover o alívio da 

dor e sofrimento, visando melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares 

durante todo o tratamento oferecido (VALADARES et al., 2013). O grande avanço 

tecnológico e científico possibilitou o adiamento do morrer, mas, por vezes, existe frustração 

e raiva ao ocorrer o óbito, apesar da aparelhagem moderna responsável por intervir na 

cessação da vida. Ao tocar o ser humano, a morte promove desespero, raiva, negação e 
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medo, pois as pessoas não estão preparadas para enfrentar tal situação, seja qual for a idade 

daqueles em processo de internação (SOUZA et al., 2014). 

O luto antecipatório é a elaboração de uma perda diante da impotência do 

adoecimento crônico e incurável. Esse enlutamento, começa a ser construído a partir do 

diagnóstico da doença, e passa a fazer parte da realidade das crianças, para auxiliar na 

travessia dolorosa dos inúmeros tratamentos realizados no hospital e configurar preparo e 

proteção do medo da finitude ao paciente oncológico e seus entes queridos (MOREIRA et 

al., 2021).  

A preocupação com o término de vida, vem desde a Antiguidade quando filósofos e 

cientistas se debruçaram perante a morte, indo em busca de respostas para entender as 

interrogações e mistérios ao final da existência humana. E mesmo sendo uma constituição 

intrínseca, ao homem, sendo estabelecida desde o nascer, causa pavor e pânico, no ser 

humano que teme o seu fim diante do adoecer (SANTOS et al., 2018). E em se tratando, de 

temor a hospitalização, é ainda mais pesarosa para crianças, pois traz inúmeras alterações 

em seu modo de vida e coloca a família em situação de vulnerabilidade social diante do 

adoecimento (FARIAS et al., 2019).  

Na Idade Média, a morte era um acontecimento natural e anunciado, em que o 

moribundo elaborava um ritual ao estar em estágio terminal. Ao contrário do passado, 

atualmente o morrer está cercado por mitos que amedrontam e tornam o processo de 

aceitação da finitude ainda mais dificultoso para ser aceito, produzindo um medo 

exponencial absurdo frente ao fim de vida na oncologia (MOURA et al., 2020). Para isso, o 

homem sempre buscou a imortalidade para vencer a morte, tornando-a como uma estratégia 

de defesa psicológica para não pensar em sua finitude.  

A tecnologia médico-hospitalar cresceu aceleradamente e possibilitou o 

prolongamento do tempo de vida dos pacientes, mas o entendimento sobre o fim da vida, 

para lidar com a morte, não acompanhou, necessariamente, esse crescimento. Assim, o 

processo morte-morrer, não é um inimigo que deve ser destruído, ou uma prisão que se deve 

fugir, mas sim parte da vida, e cabe ao ser humano aceitar essa etapa amedrontadora 

(BARBOSA; MASSARONI et al., 2016). 

A hospitalização já é uma grande perturbação ao ser humano, pois inclui alterações 

bruscas na rotina e no contexto familiar e social. Tal fato, ganha maiores preocupações 

quando se trata da internação infantil, pois desencadeia alterações no desenvolvimento da 
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criança ao ter o brincar substituído, pela rotina estressante do ambiente hospitalar (GOMES 

et al., 2014). 

Quando a criança adoece, a alegria e o brincar são substituídos pelo medo e a 

incerteza da existência humana. A integridade espiritual é afetada pelo amedrontamento da 

rotina hospitalar após o diagnóstico de neoplasia e institui-se os cuidados paliativos 

pediátricos para ressignificar o significado da vida após o adoecimento (FERREIRA, 

IGLESIAS et al., 2019). Essa pesquisa traz contribuições quanto à prática de cuidados 

paliativos pediátricos e os seus desafios no enfrentamento do medo, e estigmas associados 

ao câncer.  

2. Metodologia 

Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura, do tipo sistemática e cunho 

descritivo-exploratório, pesquisada no mês de janeiro de 2021, na Biblioteca Virtual de 

Saúde. As bases de dados utilizadas incluíram a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

englobando as base de dados Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online), Lilacs (Literatura Latina- Americana e do Caribe), Bdenf, com e Scielo ( Scientific 

Electronic Library Online). Os descritores em ciências da saúde (DeCs) utilizados 

foram:‘’Cuidados Paliativos’’; “Pediatria”; ‘’Morte’’ e ‘’Medo’’, combinados entre si,com o 

operador booleano AND. Estabeleceu-se o PICO (População, Intervenção, Contexto e 

Resultado) para identificação dos artigos a partir da seguinte pergunta norteadora: ‘’ Quais 

os sentimentos e medos vivenciados nos pacientes e seus familiares em cuidados paliativos 

pediátricos?’’.  

Para inclusão dos artigos considerou-se, aqueles que fossem indexados nos bancos 

de dados supracitados, referências disponíveis na íntegra, publicadas nos últimos dez anos, 

nos idiomas português e inglês. Consideraram-se como critérios de exclusão artigos 

incompletos, cartas editoriais, teses, dissertações e artigos destoantes do desvio temático e 

fora do tempo estabelecido.  

Para seleção foi realizado uma leitura com base no título e resumo do material 

obtido, para selecionar o que era de interesse da pesquisa, em seguida realizou-se uma busca 

minuciosa, a fim de não serem perdidos aspectos importantes nos artigos encontrados. 

Inicialmente foram encontrados 389 artigos. Após aplicar os critérios de elegibilidade, e 

realizar a leitura completa, dez referências foram incluídas para compor o resultado dessa 

pesquisa.  
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3. Resultados e discussão 

Diante dos longos períodos de internação e tratamento, a esperança de vida 

limitada, crianças demonstraram preocupação com o fim de vida, e temiam o óbito. A grade 

curricular dos cursos na área da saúde, impede que a formação de profissionais em cuidados 

paliativos na oncologia pediátrica, que consigam ouvir, sentir e tocar os pacientes diante do 

medo de finitude. A educação para a morte necessita ser apreendida, para que haja a 

desvinculação de finitude e cuidados paliativos (SCHNEIDER et al 2020). 

Em pesquisa de campo Pacheco et al, (2019), e a tristeza, insegurança e 

identificaram as principais reações de profissionais no atendimento oncológico ao paciente 

pediátrico amedrontamento perante os intensos tratamentos, e procedimentos invasivos, 

tornaram o ambiente hospitalar estressante para a criança, e seus familiares. E Verri et al 

(2019), ainda acrescenta que diante da dor, sofrimento emocional e mal-estar os pacientes 

em cuidados paliativos pediátricos necessitam de acompanhamento psicossocial para 

promover cuidado integral e auxiliar na fase difícil do tratamento neoplásico. 

De outra parte, o medo da finitude ultrapassa a realidade de quem é cuidado, e 

atinge também os profissionais na unidade de terapia intensiva infantil, pois a conservação 

da vida, e a dificuldade de aceitar a morte, como um evento natural demonstram que o ser 

humano, não está preparado para o fim de vida, e necessita de habilidades técnicas, para 

conviver com o processo morte-morrer, e instruir os familiares a lidarem com seus 

sentimentos (CHERER et al 2015). 

Ao esgotar as possibilidades de cura, fica claro que a doença ganha força, e o 

paciente caminha para o fim de vida, iniciando uma batalha inganhável com a morte. 

Surgem, então, reações de desespero, e anseio pela vida, reflexo de uma sociedade que nega 

a morte através da supressão do luto, e busca esconderijos no silêncio para evitar falar e 

pensar no seu próprio fim. Assim, diante da fragilidade infantil, e de seu amedrontamento, a 

saúde mental fica prejudicada, e os pacientes pediátricos desequilibrados 

biopsicossocialmente, diante de sua eminência de morte (SILVA et al 2015). E essa 

realidade confronta-se com os sentimentos de derrota e frustração, e perturbações 

emocionais e psicológicas de profissionais de saúde, que não possuem preparatório 

adequado para cuidar da criança e seus familiares, em uma fase tão delicada da neoplasia 

(PAIXÃO et al 2015). 
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Embora, o fim de vida seja o evento mais misterioso e esteja cercado de teorias, 

esse é um evento, temeroso, para pacientes internados com diagnóstico incurável, e com 

risco de interrupção de vida a qualquer momento. Todavia, faz-se necessário pontuar, que o 

despreparo em lidar com perdas, compromete o atendimento do núcleo familiar, e 

potencializa o abalo emocional dos pacientes pediátricos, aumentando a ansiedade e o 

pânico perante o seu estado de saúde (LOURENÇÃO; TROSTER 2020).  

A família possui aceitação limitada quanto a aplicabilidade dos cuidados paliativos 

em seus filhos, pela associação entre paliativismo e morte. Ressalta-se, que o enraizamento 

entre a prática paliativa, e o término de vida, gera dificuldade para implantação desse 

serviço no hospital infantil. A incapacidade de aceitar a impossibilidade de cura somado a 

convicção errônea de que o encaminhamento aos cuidados paliativos, significa desistência 

das possibilidades terapêuticas, acaba por impedir que os pacientes alcancem melhor 

qualidade de vida, algo indispensável nesse momento (PINHO et al 2020). 

Silva et al (2015) conclui que a dimensão espiritual é capaz de intensificar o grau 

de dor, e a espiritualidade tem sua importância, pois é capaz de auxiliar na travessia da 

doença, e ofertar ganho de esperança ao enfermo, ao promover alívio e controle do 

sofrimento, e medo de mortalidade diante da condição patológica humana.  

A perda do filho, é assustadora, é inimaginável e pode implicar em um luto 

doloroso, ao expor o enlutado em sua própria impotência, após o rompimento do apego pela 

morte. Atrelado a isso, as dificuldades de falar sobre a morte, e em lidar com a dor da perda, 

entre profissionais de saúde, podem inserir os membros do núcleo familiar, em situação uma 

experiência traumática, o que coloca em evidência o despreparo para questões que envolvam 

o fim de vida (PEREIRA et al 2018).   

Por fim, ratifica-se que a família teme a prática paliativa, pois tem associação, com 

a morte, e isso gera amedrontamento, urgindo profissionais que consigam, trabalhar com o 

luto antecipatório, e possam atender os familiares integralmente, para ajudar na elaboração e 

ressignificação de vida, caso haja a perda. 

4. Considerações finais 

Dado o exposto, é imprescindível dimensionar que, após as pesquisas necessárias 

para concluir o objetivo dessa pesquisa, sendo revisar a literatura sob os temas “Cuidados 

Paliativos”, “Pediatria”, “Morte” e “Medo”, o estudo exploratório constatou cerca de 351 
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resultados na base de dados MEDLINE, bem como 34 artigos encontrados no LILCAS, 

além de 13 referências em BDENF e no portal SCIELO verificou-se 5 acervos.  

Tendo em vista os aspectos observados, torna-se evidente, portanto, que as crianças 

externalizam certo receio e preocupação com a morte em si e o fim da vida. O mistério 

envolto a isso, as crenças construídas sobre o processo da morte e do morrer, a dor vivida 

pela doença, além dos aspectos emocionais e psicológicos experienciados pela tríade são 

fatores envolventes nas significações e interpretações perante a prática dos Cuidados 

Paliativos na pediatria. Fica claro desta forma, que a coordenação dos cuidados, a 

instauração do contato, o suporte prático, sensível e ético por parte dos profissionais (Pinho 

et al., 2020) desenvolverá intervenções e benefícios positivos na arquitetura das emoções 

vividas durante esse complexo e singular desafio.  

Visto que, para que o alívio do sofrimento, a qualidade de vida e o exercício de 

ressignificação sejam concretizados diante do processo da morte ocorrido com uma criança, 

os pacientes precisam da assistência familiar e de seus cuidadores (Caplan, Meller & Cert, 

2010; Herber & Johnston, 2013 ao serem citados por Hayasida et al, 2014). E, por isso, a 

assistência e a pesquisa multiprofissional especializada se tornam a peça essencial para o 

amparo às pessoas que vivem essa realidade. 
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RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de relatar uma experiência de estágio em 

psicologia escolar, a qual consistiu em um projeto com alunos do ensino médio de uma 

escola particular da cidade de Aracaju/SE, no ano de 2021, em meio à pandemia do COVID-

19. Foram realizadas duas intervenções em três turmas diferentes abordando temáticas de 

aprendizagem e ansiedade com ênfase na prestação ao Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e retratando a temática da ansiedade na vida adulta. O intuito do projeto foi de 

fornecer estratégias práticas de estudo e enfrentamento da ansiedade, de forma que os alunos 

tenham acesso a essas informações e possam utilizá-las a fim de desenvolverem um auto 

suporte para controlarem a ansiedade. 

Palavras-chave: ansiedade; aprendizagem; Ensino Médio; pandemia. 

1. Introdução 

A adolescência é um período caracterizado por diversas transições biopsicossociais e 

pelas fases finais do ensino médio, as quais são marcadas por dúvidas, conflitos internos e 

externos. Além disso, sabe-se que uma das principais demandas referente ao emocional dos 

alunos é a ansiedade, visto que os mesmos têm tido a necessidade de se ajustar e enfrentar 

realidades diversas das que já enfrentaram, sentindo-se muitas vezes incapazes de se adaptar 

a essa nova fase, além das variáveis do contexto de vida de cada indivíduo (BATISTA; 

OLIVEIRA, 2005).  

Ademais, um outro fator consideravelmente importante para ser analisado é o atual 

contexto de pandemia em que os alunos estão inseridos, sendo essa uma variável de grande 

impacto, tanto para a questão da ansiedade, quanto aprendizagem dos mesmos. Um exemplo 

disso é o tempo que os alunos passaram em home office devido à pandemia do novo corona 

vírus, pois estudos atuais (DE JESUS CAFÉ; SELUCHINESK, 2020) demonstram que 
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muitos alunos se sentiram desmotivados a estudar de maneira remota, o que impacta 

diretamente a sua saúde mental e vida de estudos nessa volta às aulas presenciais e, 

sobretudo, frente ao Enem, visto que gerou em muitos a percepção de que agora eles não são 

capazes de lidar com essa demanda, gerando a ansiedade, que pode se manifestar na maneira 

descrita por Beck (2013) de pensamentos catastróficos de “tudo ou nada”, em que uma 

situação é vista em apenas duas categorias ao invés de um continuum, a exemplo de “não 

consegui estudar direito no período em home office, logo não adianta mais estudar, perdi 

esse ano”. 

Além do vestibular, os jovens passam por outro momento ansiogênico, que é a 

transição para fase adulta. Durante esse percurso é inerente a busca pela conquista por um 

espaço social, no qual o jovem busca sua própria e almejada autonomia, existindo, para isso, 

vários ritos de passagem, socialmente estabelecidos, até consolidar a imagem do “eu” adulto 

na sociedade como, por exemplo, a finalização do ensino médio e vestibular. Ademais, essa 

fase é também, segundo Silveira et al. (2020), cheio de dúvidas, inseguranças e perguntas 

que, quando não encontradas as respostas adequadas, geram angústia e agitação, 

possibilitando o aparecimento de distúrbios ansiosos na adolescência, os quais poderão 

desestabilizar a concentração e a memória, trazendo dificuldades e insucesso escolar. 

Devido ao processo de mudanças psicológicas e sociais que o jovem acaba 

vivenciando nesse período, a psicologia escolar atua com essa demanda compreendendo que 

esses fatores podem afetar o desempenho acadêmico na escola e/ou durante a realização do 

ENEM. Diante desse contexto, é oportuno revisar os principais processos de aprendizagem 

que podem afetar os alunos a alcançar um bom desempenho na aquisição de conhecimentos, 

o que, de acordo com Silva (2017), é fundamental para que o desenvolvimento acadêmico 

seja eficaz e, por consequência, tenha resultados mais satisfatórios.  

2. Metodologia 

As intervenções foram realizadas em uma escola particular da cidade de Aracaju/SE, 

através de palestras expositivas nas turmas do 1° ao 3° ano do ensino médio, dividida em 

dois encontros para cada turma. As temáticas foram estruturadas de forma que no primeiro 

encontro os alunos pudessem compreender conceitos de aprendizagem, fatores que 

influenciam na aprendizagem e dicas de estudo. No encontro seguinte, foi apresentado o 
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conceito de ansiedade, o reconhecimento de sintomas e estratégias de enfrentamento para 

ansiedade na semana que antecede o Enem, no dia anterior e no dia da prova.  

3. Resultados e discussão 

No primeiro momento, a temática sobre aprendizagem foi organizada de forma que 

os alunos pudessem compreender a importância de conhecer o conceito e os processos de 

aprendizagem, assim como o processo de memória, destacando os principais tipos e suas 

características. Essa introdução teve o objetivo de facilitar ao aluno um processo de 

autoavaliação, identificando o que poderia manter ou incluir na rotina de estudos.  Logo 

depois foi apresentado e detalhado as principais condições que, para La Rosa (2001), 

influenciam a aprendizagem, tal como a condição física, psicológica, ambiental e social, 

respectivamente, sendo que na psicológica entra o fator emocional, a exemplo de uma crise 

de ansiedade, a qual tende a tirar o foco do indivíduo para questões externas, como os 

estudos, para que foque somente na alteração de humor que sente durante o pico da 

ansiedade, demonstrando como a mesma pode afetar a aprendizagem.  

Por fim, o encontro foi encerrado com as técnicas de estudos e memorização, como 

por exemplo a utilização de mapas mentais, hábitos saudáveis de estudo, lista de prioridade, 

entre outros. Essa psicoeducação referente aos processos de aprendizagem é de suma 

importância pois, segundo Silva (2017), torna possível para o aluno a otimização das etapas 

do aprender na escola, sabendo o que influencia negativamente e positivamente. Vale 

ressaltar ainda que se tentou deixar claro aos alunos que buscassem escolher a técnica de 

estudo com a qual mais se identificassem e que mais se encaixa-se com seu perfil, isso 

porque, assim como propõe Dembo e Seli (2008), é importante que o aluno, de forma 

individualizada, perceba as estratégias e técnicas eficazes que mais poderão lhe auxiliar na 

aprendizagem. 

A segunda intervenção, com a temática “Ansiedade: ENEM e vida adulta”, foi 

conduzida de forma semelhante, em que inicialmente foi apresentada a conceitualização de 

ansiedade, identificando seus sintomas e causas. Durante a exposição do conteúdo, houve a 

preocupação em abordar a normalidade das emoções no geral, assim como a própria 

ansiedade. Além disso foi apontada também a funcionalidade da ansiedade como uma 

maneira de se preparar para uma situação de luta ou fuga, alertando para o fato de que a 

procura por um profissional deve haver apenas quando essa sensação se torna disfuncional e, 
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consequentemente, afeta negativamente alguma área da vida, como a escolar ou a social, por 

exemplo (CLARK; BECK, 2012). 

Nessa intervenção foram abordadas técnicas da terapia cognitiva comportamental 

para serem utilizadas pontualmente no dia anterior e no dia do ENEM, como respiração 

diafragmática, mindfulness e um planejamento prévio de como seria no dia, pois, segundo 

Willhelm, Andretta e Ungaretti (2015), essas técnicas ajudam no aumento da autoeficácia do 

sujeito, fazendo com que tenha mais recursos pessoais e internos, além de auxiliar para que 

ele acredite ser mais capaz para lidar com a ansiedade e a aparente situação de perigo. 

Outrossim, foi abordado também sobre o início da vida adulta, das tomadas de 

decisões, responsabilidades, inícios e fins de ciclos e sobre a vida não ser uma linha tênue. 

Nesse momento, o conteúdo foi estruturado de forma que os alunos pudessem compreender 

que “ser” adulto é um processo gradativo, no qual, aos poucos, o jovem vai sendo 

reconhecido como adulto, de acordo com os ritos de passagem e responsabilidades maiores 

que são socialmente instituídos (DE OLIVEIRA; PINTO; SOUZA, 2003). Ademais, por ser 

uma fase que apresenta diversas inseguranças, conflitos e grandes escolhas, como é trazido 

por Junqueira (2010) e Erikson (1976), as reflexões realizadas em sala trouxeram alguns 

pontos de autoavaliação, de forma que o autoconhecimento facilite o indivíduo a alinhar as 

afinidades e habilidades em relação às escolhas do futuro. 

O encontro foi finalizado trazendo a reflexão de que os alunos precisam se permitir 

nas diversas possibilidades que a vida apresentará. Utilizando uma metáfora do “GPS da 

vida”, no qual a vida oferece diversos caminhos, foi deixado uma mensagem final que eles 

não tivessem medo de experienciar diversos caminhos, rotas e possibilidades até achar o 

caminho verdadeiro e que faz sentido para cada um deles. Tal reflexão visou com isso a 

estimulação para o uso da criatividade, espontaneidade, autoconhecimento e curiosidade, tal 

como é proposto por De Oliveira, Pinto e Souza (2003), visto ser de extrema importância 

para auxiliar que os jovens possam se aproximar cada vez mais dos interesses almejados. 

Por fim, vale ressaltar que durante a realização do projeto houve algumas limitações 

diante da situação pandêmica do COVID-19. Dentre elas, houve a ocorrência do primeiro 

encontro desenvolvendo a temática referente à aprendizagem com a turma do 3º ano do 

ensino médio, o qual foi realizado de forma híbrida, de modo que, em virtude de um dos 

integrantes haver testado positivo para o coronavírus, os alunos estavam presenciais e o 
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grupo de estagiários online. Portanto, nesse dia o rendimento e interação com a turma foram 

reduzidos e, mesmo havendo a mediação da supervisora local, ocorreram alguns problemas 

no áudio, além dos alunos ficarem com a atenção mais dispersa. Tal ocorrido denota o que 

foi observado por De Jesus Café e Seluchinesk (2020), os quais, ao acompanharem uma 

turma do 3° ano do ensino médio de um colégio estadual do estado de Minas Gerais logo 

após a retomada das aulas (interrompidas em virtude da pandemia do covid-19), constataram 

que muitos alunos não se sentem motivados a assistirem aulas no modelo remoto, o que se 

demonstrou, inclusive, na situação inversa ocorrida na intervenção feita, em que os alunos 

são os que ficaram em sala e os estagiários, em casa. 

Uma semana depois foram retomadas as atividades presenciais e foi realizado a parte 

dois da intervenção na mesma turma, a qual abordou a temática “Ansiedade: ENEM e vida 

adulta”. Os mesmos apresentaram bastante interesse, prestaram atenção e interagiram, 

reforçando os estudos de De Jesus Café e Seluchinesk (2020), visto ter sido uma intervenção 

feita na mesma turma, apenas uma semana depois da anterior, porém agora de modo 

presencial. Essas mesmas intervenções foram realizadas no 1º e 2º ano do Ensino Médio, 

todas de modo presencial, de modo que ambas as turmas demonstraram interesse e 

prestaram atenção. 

4. Considerações finais 

De fato, a situação pandêmica limitou algumas possibilidades de atuação para 

intervenção, principalmente em relação a não haver possibilidades de aproximação social, 

dificultando de fato o vínculo com as turmas. Outra dificuldade foi a já relatada falta de 

interação que houve na intervenção feita de maneira híbrida. 

Apesar das dificuldades encontradas, foi possível cumprir o objetivo do projeto 

através de uma psicoeducação, trazendo conteúdos de forma expositiva para os alunos 

através de palestras, o que pôde ser evidenciado através de uma avaliação qualitativa dos 

mesmos, na qual os alunos demonstraram interesse e gratidão pelo trabalho feito, através de 

palmas ao fim das intervenções, de uma participação ativa com perguntas e o pedido de uma 

aluna em específico do nosso material referente às técnicas de estudo e memorização. 

Pensando em futuras práticas semelhantes a essa, propõe-se que se façam técnicas 

para relaxamento e “quebra-gelo”, afim de se ter uma maior interação por parte dos alunos. 

Além disso, seria bastante proveitoso também que mais intervenções, e pesquisas, por 
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conseguinte, sejam feitas com a temática “ansiedade e sua influência na aprendizagem”, 

visto ser essa uma problemática bastante presente nos ambientes escolares de um modo 

geral, sobretudo nesse período de volta às aulas pós-pandemia. 
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Co-autores(as): Ana Maria Justo 

 

Resumo: O presente trabalho visa relatar as atividades realizadas no curso: “Corpo, 

Sexualidades e Envelhecimento”, desenvolvido através do programa de extensão Psicologia, 

Velhices e Envelhecimento Humano. O curso foi ofertado para pessoas com 50 anos ou 

mais, na modalidade online. Através das aulas remotas buscou-se a promoção do 

conhecimento acerca do envelhecimento do corpo, considerando seus aspectos físicos, 

psicológicos e da sexualidade na velhice. Além do conhecimento científico, o curso também 

viabilizou o acesso destas pessoas nas atividades da universidade e incentivou a autonomia 

dos mesmos através das informações compartilhadas. 

Palavras Chaves: Psicologia; Envelhecimento; Corpo; Sexualidade.  

1. Introdução 

Entende-se o envelhecimento como um processo multidimensional e multidirecional de 

desenvolvimento que se dá ao longo de toda a vida, caracterizado por perdas, ganhos e 

mudanças que ocorrem mediante as influências sofridas ao longo deste processo (NERI, 

2006). Já a velhice é uma fase da vida, resultado do processo de envelhecer e marcada por 

muitos estigmas e preconceitos sociais (NERI, 2001).  

 Todavia, as mudanças encontradas na fase da velhice não se limitam às físicas, mas 

também na condição de autonomia e qualidade de vida que devem ser garantidas a esta 

população, desconstruindo as práticas sociais que desvalorizam e limitam a pessoa idosa 

(Brasil, 2006). Mesmo sendo um processo natural da vida, o envelhecimento carrega um 

peso negativo limitante frente as potências que podem ser desenvolvidas na fase da velhice, 

como é o caso da sexualidade (MARQUES et al., 2015).  

 O corpo vai envelhecendo e os estigmas que passam a ser postos sobre ele pela 

sociedade estão envoltos na ideia de que os comportamentos em relação à sexualidade vão 

mudando, como se os idosos passassem a ser assexuados ou seres incapazes de desejar e ser 

desejado. Esta visão restringe a vivência da sexualidade apenas para a fase mais jovem da 

vida, esquecendo que a mesma também pode e deve ser estimulada na velhice, com intuito 

de romper com os tabus e preconceitos. (VIEIRA, COUTINHO e SARAIVA, 2016; 

ALENCAR et al., 2016). 

 É direito da pessoa idosa ter a garantia de participar ativamente na família e na 

comunidade em que está inserida, bem como, que disponha de independência e autonomia 

em suas práticas (ILC, 2015). Para que estes direitos sejam cumpridos, é necessário a 

efetivação do direito ao acesso à educação, previsto pelo Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) 

e pela Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994). Mediante a este cenário, também é de 
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dever das instituições de ensino superior e do poder público fomentar ações que promovam 

estas práticas, rompendo com a ideia de que não existe desenvolvimento na velhice e 

viabilizando o envelhecimento ativo (ILC, 2015).  

 Entretanto, a chegada da pandemia do COVID-19 dificultou a execução destas 

práticas na modalidade presencial, visto que o distanciamento físico e o isolamento 

passaram a ser recomendados. Apesar de cruciais para o momento, atenta-se para o fato 

destas medidas intensificarem uma realidade de solidão já vivenciada por muitos idosos, 

desde antes da pandemia. Desta forma, uma solução possível para minimizar estes impactos 

seriam as intervenções realizadas na modalidade online, através das plataformas de 

videoconferência (PATEL e CLARK-GINSBERG, 2020).  

2. Metodologia 

O curso ocorreu entre os meses de agosto e novembro de 2021, sendo elaborado por uma 

professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Santa Catarina, uma 

mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e duas estudantes de graduação em 

Psicologia, sendo uma delas, bolsistas de extensão pelo Edital 003/2021/PROEX. O curso 

foi voltado para pessoas com 50 anos ou mais e contou com um número inicial de 50 

inscritos, sendo que 22 destes o concluíram. Sua ementa englobou assuntos como: o 

envelhecimento do corpo; aspectos físicos, psicológicos e sociais; gênero e envelhecimento; 

as sexualidades em um corpo que envelhece; conversando sobre sexualidade.  

Os encontros foram divididos entre síncronos (16h de atividades) e assíncronos (14h de 

atividades), totalizando um total de 30h. Quinzenalmente, os encontros síncronos se davam 

mediante ao uso da plataforma Google Meet, durando em torno de 2h e contando com 

auxílio de slides para auxiliar na exposição e discussão das aulas. No início do curso 

também foi reservado um momento para esclarecer dúvidas sobre o uso da plataforma 

Google Meet e Moodle. Na plataforma Moodle ocorriam as atividades assíncronas, as quais 

contavam com materiais diversos sobre a temática para promover a reflexão e interação 

entre os participantes. Nestas atividades constavam leituras, vídeos, filmes, fóruns de 

discussões e entre outros. Em ambas as modalidades das aulas eram aferidas as frequências 

dos participantes 

3. Resultados e Discussão  

O curso “Corpo, Sexualidades e Envelhecimento” transitou por uma proposta bastante 

inovadora no que tange os assuntos que normalmente são discutidos com a população idosa, 

ou com mais de 50 anos. Justamente pelo seu diferencial, o curso dispôs de grande procura 

no momento das inscrições, bem como, provocou interesse suficiente nos participantes para 

que houvesse bom engajamento durante as aulas e atividades propostas, também 

fomentando assiduidade até o final do curso.  

 As discussões circularam sobre o envelhecimento do corpo, gênero e sexualidade na 

velhice. Como resposta aos assuntos debatidos, observou-se uma ampliação dos 

pensamentos dos participantes vinculados ao seu processo de envelhecer, no qual pode-se 

reconhecer o mesmo como um processo que ocorre durante toda a vida, e pautado não só em 
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perdas, mas também em ganhos inerentes a idade (NERI, 2006). Um olhar diferente para o 

processo de envelhecimento também foi um fator positivo para a compreensão da 

sexualidade não como algo que é banido para as pessoas idosas, mas sim como uma esfera 

que merece atenção, cuidado e realizações pessoais.  

 Dentre as atividades desenvolvidas ao longo do curso, destaca-se uma ferramenta 

pedagógica elaborada pelas facilitadoras, chamada de: “Dicionário da Diversidade”, o qual 

visou promover uma maior compreensão sobre conceitos relativos à diversidade sexual. Ao 

final de cada encontro síncrono, os participantes recebiam orientações sobre os conceitos da 

sigla LGBTPQIA+ e de conceitos como: heteronormatividade, cisgênero, sexismo, 

identidade de gênero, orientação sexual e entre outros. Ao encerrar o curso, as facilitadoras 

disponibilizaram uma cartilha virtual aos participantes, contemplando a junção de todos os 

conceitos debatidos durante as aulas.  

 Pode-se perceber que o curso foi um espaço rico para a divulgação de saberes 

científicos e da área da gerontologia. Entretanto, apresentou algumas dificuldades nos 

primeiros encontros em relação ao uso das tecnologias, visto que algumas pessoas idosas 

não estavam habituadas a realizarem cursos na modalidade online (CONROY et at., 2020). 

Buscando manejar este impasse, as facilitadoras realizavam compartilhamento de tela para 

orientar sobre o uso da plataforma, bem como, divulgavam e-mail e materiais informativos 

para um melhor domínio das plataformas utilizadas. Se ainda assim houvesse dificuldades, 

reservava-se um horário para realizar uma monitoria individualizada com o participante.  

 Ao longo do curso pode-se perceber que estas dificuldades foram diminuindo e que o 

espaço online passou a ser acolhedor na medida em que os participantes criavam vínculos 

entre si. Observou-se que a temática do curso aproximou os participantes no que tange às 

interações de compartilhamento de experiências e relatos de vida. Para além disto, acredita-

se que a forma como as aulas foram administradas também geraram impacto positivo na 

interação do grupo, visto as iniciativas de reflexões mediante as aulas expositivas e o uso de 

dinâmicas com intuito de compartilhamento e troca de saberes.  

 Como resultado do satisfatório processo de interação criado entre os participantes, os 

mesmos decidiram formar um grupo no aplicativo Whatsapp, para que pudessem continuar 

com o espaço de trocas afetivas e de saberes, bem como, relataram que haviam já 

combinado encontros presenciais para que pudessem se conhecer e interagir também desta 

forma. Sabe-se que estas interações são de extrema importância para a população idosa, 

visto que contribuem para a participação social (ILC, 2015).  

 Outra estratégia positiva percebida pelas facilitadoras era os encontros que as 

mesmas realizavam ao final de cada encontro síncrono, para discutir sobre as aulas e 

levantar novas possibilidades para os encontros futuros. Além destes encontros, as 

orientações que eram realizadas quinzenalmente com a professora orientadora e com as 

facilitadoras, se fez necessária para o bom alinhamento e desenvolvimento de todo o curso.  

 Para o último encontro síncrono do curso, a aula foi reservada para a aplicação de 

uma dinâmica de encerramento, no qual os participantes puderam colocar para o grupo algo 

de si que ainda não havia sido compartilhado com o grupo. Para além desta dinâmica, o 

encontro de encerramento também serviu para obter o feedback dos participantes em relação 

https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00ZME3vivJ7y-9Or4Dw1ljnWVjAug:1613151469916&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+-+ufg+telefone&ludocid=719938572529962908&sa=X&ved=2ahUKEwic49TC8eTuAhWYE7kGHQmlC5wQ6BMwIXoECCQQAg
mailto:(62)3209-6202
https://fe.ufg.br/


111 

 

 

             Faculdade de Educação -Universidade Federal de Goiás  

      R. 235, 307 - Setor Leste Universitário CEP: 74605-050 Goiânia – Goiás 

      Telefone:(62)3209-6202/e-mail:secretariagraduacaofeufg@gmail.com  

Site: https://fe.ufg.br/ 

ao curso, possibilitando um importante momento de revisão e consolidação das temáticas 

levantadas ao longo das aulas. Desta forma, os participantes que cumpriram a exigência de 

60% de participação das atividades ou mais, foram contemplados com um certificado de 

conclusão emitido pela universidade. 

4. Considerações Finais 

Percebe-se que a oferta do curso foi de grande relevância para os participantes que 

acompanharam suas aulas e atividades, visto que o mesmo realizou o movimento de levar 

aos participantes o conhecimento científico que vem sendo construído dentro da 

universidade. O conhecimento em seu caráter transformador, possibilitou aos participantes 

maior autonomia e protagonismo sobre os seus corpos, seu processo de envelhecer e suas 

sexualidades, ampliando as oportunidades que podem ser vivenciadas na fase da vida em 

que se encontram.  

 Neste sentido, o curso implicou em um processo de desconstrução de crenças 

apresentadas pelos participantes e vista em boa parte da sociedade quando o assunto é o 

corpo e a sexualidade da pessoa idosa. Para este tópico, os participantes demonstraram 

grande interesse em levar adiante o conhecimento por eles adquirido ao longo do curso, 

pontuando inspirações em materiais como o dicionário da diversidade para que a inclusão e 

o conhecimento possam ser multiplicados para além de suas realidades.  

 Considera-se assim que o curso alcançou seus objetivos, contribuindo também para a 

interação social entre os idosos, mesmo que de forma remota, sabe-se que este contato 

viabiliza suporte frente ao enfrentamento do envelhecimento e dos tabus gerados mediante a 

vivência e a prática da sexualidade. Como possibilidades futuras, acredita-se ser necessário 

expandir a divulgação de materiais como estes para além do público acessado, uma vez que 

estes apresentam-se como idosos em uma situação econômica favorável para realizar cursos 

na modalidade online.  
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Resumo: O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica com foco em periódicos 

científicos que abordam a temática da Saúde Mental no Estado de Goiás. Após a busca em bases de 

dados, foram selecionados seis artigos para análise final. Destes, foi possível obter duas temáticas 

principais: a relação entre trabalho e saúde mental no contexto da Atenção Psicossocial, com foco 

tanto nos usuários quanto nos profissionais que atuam na área; e o Programa de Atenção Integral ao 

Louco Infrator (PAILI-GO). A partir da discussão de tais temáticas, pode-se apontar que a Reforma 

Psiquiátrica ainda enfrenta o desafio de garantir a inserção social das pessoas com transtornos 

mentais, em especial aquelas em conflito com a lei, assim como urge o maior foco desse processo 

social na promoção e proteção da saúde do trabalhador em Saúde Mental. 

Palavras-chave: História da Saúde Mental em Goiás; Programa de Atenção Integral ao Louco 

Infrator; Saúde do trabalhador; Economia Solidária; Saúde Mental. 

1. Introdução 

 Na poesia de Stela do Patrocínio, uma mulher negra que passou quase 30 

anos em instituições psiquiátricas brasileiras, é possível identificar a lógica manicomial 

presente nesses locais a partir dos seguintes versos: “[…] Sofrendo da cabeça/ Sofrendo 

como doente mental/ E no presídio de mulheres/ Cumprindo prisão perpétua […]” 

(PATROCÍNIO, 2001). A partir de tais palavras que marcam a privação de liberdade 

característica do manicômio, Stela revela o que Frantz Fanon denúncia em seus escritos 

psiquiátricos acerca de como a psiquiatria pode funcionar enquanto um instrumento de 

dominação de grupos historicamente silenciados e, além disso, ter uma atuação marcada 

pela desumanização (FANON, 1956/2020). A reforma psiquiátrica brasileira foi uma 
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tentativa de romper com tal lógica manicomial presente nos hospitais psiquiátricos do país, 

sendo o seu principal marco a Lei 10.216, que assegura os direitos das pessoas acometidas 

por transtornos mentais e dá abertura para a construção de serviços substitutivos que prezam 

pelo cuidado em liberdade como alternativa ao modelo manicomial (BRASIL, 2001). 

A partir dessa contextualização, tem-se que este trabalho atua no que Amarante 

(2013) denomina como a dimensão teórico-conceitual da Reforma Psiquiátrica ao considerar 

que aspectos políticos e ideológicos interferem no modo de produção de conhecimento 

científico. Sob essa ótica, tem-se aqui uma revisão bibliográfica de artigos científicos que 

tratam sobre a Saúde Mental no Estado de Goiás. Este trabalho faz parte do projeto de 

pesquisa “A Saúde Mental no Estado de Goiás — histórias, memórias e sistematização de 

experiência” que é uma derivação do projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás 

“Memória da Saúde Mental em Goiás”, o qual visa a criação de um Museu Virtual da Saúde 

Mental em Goiás e é coordenado pelo Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, pelo Museu 

Antropológico, pelo Fórum Goiano de Saúde Mental e pelo Coletivo Desencuca.  

2. Metodologia 

 Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica e, como ainda está na etapa inicial, 

limitou-se nesse primeiro momento às produções acadêmicas referentes a artigos científicos 

que discutem sobre Saúde Mental no território goiano, sem delimitar o ano da publicação. 

Seguindo essa ideia, a base de dados escolhidas foram as seguintes: LILACS (Literatura 

Latino Americana em Ciências de La Salud), SciELO (Scientific Electronic Library Online), 

PePSIC (Periódicos Eletrônicos em Psicologia) e BVS-Psi (Biblioteca Virtual em Saúde - 

Psicologia Brasil). Ademais, as palavras-chave utilizadas foram reforma psiquiátrica em 

Goiás e luta antimanicomial em Goiás. Ademais, essa busca foi realizada no mês de 

setembro do ano de 2021. 

3. Resultados 

 Nas bases de dados citadas anteriormente, foram encontrados no total 

dezesseis artigos: dois na LILACS (Literatura Latino Americana em Ciências de La Salud), 

oito na BVS-Psi (Biblioteca Virtual em Saúde — Psicologia Brasil), dois na SciELO 

(Scientific Electronic Library Online) e nenhum na PePSIC (Periódicos Eletrônicos em 

Psicologia). Contudo, oito artigos eram repetidos e dois não se encaixavam nos critérios 

temáticos definidos para este trabalho, de modo que o total de artigos se reduziu para seis. 
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No que se refere ao período de tempo, a data de publicação de tais artigos está entre 2001 e 

2010, mas compreendem um período histórico mais extenso que vai do ano de 1996 até 

2010. 

 No que diz respeito às temáticas encontradas nos artigos, existem duas de 

maior incidência quantitativa: a Reforma Psiquiátrica e sua relação com as pessoas em 

medida de segurança através do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator - PAILI 

(dois artigos); e como trabalho e saúde mental estão relacionados no cuidado em Saúde 

Mental (três artigos). Sobre a segunda temática, vale destacar que os três artigos encontrados 

focam em duas dimensões diferentes: em um, foca-se na relação do usuário com o trabalho 

pelo viés da economia solidária, enquanto os outros dois focam na saúde mental do 

trabalhador que atua na Atenção Psicossocial. Outro tema refere-se à inserção da família no 

atendimento às pessoas com transtornos mentais (um artigo).  

4. Discussão 

Como os temas da relação entre trabalho e saúde mental, assim como da relação 

entre a Reforma Psiquiátrica e as pessoas em medidas de segurança, apareceram com maior 

incidência na pesquisa, destacam-se na discussão deste trabalho. Sobre a importância do 

trabalho para a saúde mental, tem-se que o trabalho é “um fator essencial de nosso equilíbrio 

e de nosso desenvolvimento” (DEJOURS et al, 1993). A partir dessa concepção que coloca 

o trabalho como aliado na promoção de saúde mental, a proposta da reabilitação psicossocial 

dos usuários presente na Reforma Psiquiátrica aponta o trabalho como uma das principais 

vias de inclusão social para pessoas com transtornos mentais. Para tanto, adotou-se a 

perspectiva da economia solidária, cujos princípios passam pela autogestão, cooperação e 

solidariedade, de modo que se preza pela igualdade nas relações de trabalho (MEDEIROS, 

2007 apud OLIVEIRA et al, 2015). Dessa forma, tem-se que a economia solidária é um 

componente essencial para a consolidação da Reforma Psiquiátrica, uma vez que esta é 

capaz de proporcionar maior autonomia e inclusão social de pessoas com transtornos 

mentais através das iniciativas de geração de renda.  

Sobre isso, em relação ao território goiano, um dos artigos que abordam a inclusão 

pelo trabalho no contexto da Reforma Psiquiátrica aponta que seus estudos obtiveram como 

resultado a fomentação e coordenação de iniciativas de geração de trabalho e renda em 

conjunto com a Coordenação de Saúde Mental de Goiânia (RODRIGUES et al, 2010). Isso 

promoveu a elaboração do Plano Municipal de Saúde Mental e Economia Solidária e, em 
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seguida, o município também foi contemplado pelo incentivo financeiro da Portaria nº 

1.119/GM, cujo foco é o desenvolvimento de projetos relacionados à inclusão pelo trabalho 

de pessoas com transtornos mentais e/ou transtornos decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas. Assim, é possível apontar a relevância dos estudos teóricos em Saúde Mental para 

atingir a consolidação da Reforma Psiquiátrica, uma vez que o estudo citado trouxe 

mudanças práticas para o cotidiano de pessoas com transtornos mentais, o que é defendido 

por Amarante (2013) ao mencionar a importância da dimensão teórico-conceitual neste 

processo social. 

A outra dimensão do trabalho abordada nos artigos foca nos profissionais que 

atuam na Atenção Psicossocial. De acordo com o boletim epidemiológico elaborado pelo 

Centro Colaborador da Vigilância dos Agravos à Saúde do Trabalhador divulgado no ano de 

2019, foram registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN, 

2019) 8.474 casos de transtornos mentais relacionados ao trabalho. A partir disso, é possível 

observar que, apesar de o trabalho atuar na promoção de saúde mental, aspectos negativos 

envolvendo as condições de trabalho podem levar ao desenvolvimento de transtornos 

mentais. Sob essa ótica, dois dos artigos encontrados nesta pesquisa abordam o sofrimento 

psíquico do trabalhador ao focar em profissionais que atuam na área da Saúde Mental.  

Diante desse cenário, Silva e Costa (2010) apresentam desencadeadores para o 

sofrimento psíquico em profissionais de referência dos Centros de Atenção Psicossocial de 

Goiânia. Dentre eles, encontra-se o sentimento de responsabilização diante de sua 

centralidade desses profissionais na tomada de decisões, o que pode provocar nestes 

conflitos e sentimentos de angústia, principalmente quando se deparam com a realidade do 

serviço em suas condições físicas e materiais precárias que dificultam a continuidade do 

cuidado. Além disso, os autores também destacam as condições exteriores ao serviço, como 

os aspectos sociais, culturais, econômicos e familiares do usuário, que trazem limitações 

para a atuação deste profissional e aumentam a sua vulnerabilidade ao adoecimento psíquico 

por provocar nesses sentimentos de impotência e sobrecarga.  

A partir disso, é possível apontar que há uma lacuna no que diz respeito à discussão 

sobre a saúde mental do trabalhador da Atenção Psicossocial na Reforma Psiquiátrica 

brasileira. Portanto, destaca-se que as diretrizes voltadas para o acompanhamento da saúde 

mental do trabalhador dentro do campo da saúde mental permanecem como planos a serem 

implementados, ou seja, há uma ausência de políticas públicas, programas e verbas 
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destinadas à saúde mental do trabalhador da saúde mental (SILVA & COSTA, 2008). 

Diante disso, cabe afirmar que ambos os artigos analisados trazem pontos essenciais para 

justificar a importância da discussão desse tema para que sejam pensadas políticas públicas 

voltadas para essa questão. 

O PAILI é um programa de referência nacional na pauta das pessoas em sofrimento 

mental e em conflito com a lei e na defesa dos seus direitos. No histórico de implantação do 

programa, em 2006, há um forte componente de atuação do movimento da luta 

antimanicomial no estado, assim como, do Ministério Público e outras entidades como 

Procuradorias, Tribunal de Justiça, Secretarias de Saúde, Conselho de Psicologia e rede de 

saúde mental (SILVA, 2010). O entendimento é que o hospital de custódia ou manicômio 

judiciário, assim como a privação de liberdade no sistema penitenciário são instrumentos de 

institucionalização, muitas vezes perpétuas para esta população, conforme aponta censo 

realizado no Brasil por Diniz (2011).  

Esse programa, ao propor e acompanhar o tratamento prioritariamente em 

liberdade, para as pessoas que recebem medida de segurança, inova pois rompe com uma 

das principais heranças manicomiais ainda vigentes, mesmo após a reorientação da 

assistência em saúde mental no Brasil (Lei 10.216) e do processo da reforma psiquiátrica 

nos anos 2000 (DINIZ, 2011). Ademais, também é apontado como uma ferramenta potencial 

para promoção de articulações intersetoriais no campo da saúde mental e para reinserção 

social das pessoas por ele assistidas, um avanço, ao se compreender que no âmbito do 

cuidado em saúde mental um dos principais desafios envolvem a relação de poder tutelar 

sobre o “louco” e a sua reinserção social (BATISTA E SILVA, 2010). 

5. Considerações finais 

 Este estudo de caráter exploratório e inicial, buscou por referências 

bibliográficas que caracterizassem as publicações goianas nos temas da reforma psiquiátrica 

e luta antimanicomial. Dos seis artigos selecionados, destacamos os temas do trabalho e 

saúde mental e do cuidado às pessoas em medidas de segurança a partir da experiência do 

PAILI.  

 Emerge, no contexto das discussões do presente trabalho, um debate 

necessário sobre a reinserção social e as relações de poder/tutela em relação às pessoas com 

transtorno mental. Embora contamos com mais de 30 anos de luta social em torno da luta 

antimanicomial e da reforma psiquiátrica e vinte anos de reorientação do modelo de atenção 
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em saúde mental, com um consolidado científico e técnico de êxito da atenção psicossocial 

há, ainda, o desafio de verdadeiramente promover a plena cidadania, autonomia, inclusão 

social pelo trabalho e respeito aos direitos e tratamento digno, em especial àquelas pessoas 

que estão expostas à múltiplas vulnerabilidades, como aquelas em conflito com a lei. 

 Em meio a consolidação de uma rede de atenção psicossocial diversa e 

territorial temos os trabalhadores dos serviços de saúde mental que, ao aceitarem o desafio 

diário de ofertar um cuidado integral e disruptivo com o modelo tradicional deparam-se com 

condições de trabalho precárias e falta de ações de promoção e proteção de saúde do 

trabalhador. Ainda, com o desmonte das políticas sociais, aliado a um sistema social 

excludente para os seus clientes para quais buscam, por meio do seu ofício, a (re)inserção no 

tecido social. 
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DESAFIOS NA PRÁTICA DA LICENCIADO EM 
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RESUMO: O presente trabalho trata de um relatório parcial do estágio curricular 

obrigatório da disciplina de licenciatura em Psicologia da UFCAT. Além do objetivo de 

relatar a vivência prática da disciplina, buscou-se discorrer sobre as possíveis atuações e 

desafios do licenciado em psicologia. Os estagiários formaram dois grupos, um no período 

da tarde e outro a noite, nos quais foram realizados quatro encontros remotos de orientação 

profissional com adolescentes de um colégio estadual de Catalão/GO. Devido ao fato dos 

encontros ocorrem por meio de plataformas digitais, foi aberta a oportunidade de outras 

escolas participarem. A experiência proporcionou aos estagiários do Grupo terapêutico-

educativo: "Roda de conversa: Juventude e escolha profissional" a oportunidade de 

vivenciar as possibilidades existentes na união entre a psicologia e a educação, assim como 

promoveu uma reflexão acerca da atuação do profissional psicólogo no ambiente escolar, 

através do acolhimento ativo e dialético. 

Palavras Chaves: Escolha Profissional; Psicologia; Adolescentes; Licenciatura.  

1. Introdução 

Este trabalho discorre sobre a experiência e os desafios vivenciados no estágio de 

Licenciatura em Psicologia, da Universidade Federal de Catalão – UFCAT, sob orientação 

do Professor Doutor Fernando César Paulino-Pereira. O principal objetivo deste trabalho é 

apresentar as atividades realizadas na roda de conversa sobre Escolha Profissional com 

adolescentes, assim como relacionar a prática vivenciada pelo grupo com a teoria. 

Para Teixeira, Scholösser e Rodrigues (2015), é necessário reconhecer os avanços 

nos campos da Psicologia e da Educação no Brasil, pois “este avanço no campo da educação 

e formação de professores reside na ausência de dicotomia entre os conhecimentos da 
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Psicologia e da Educação, conectando as dimensões teóricas e práticas na construção do 

conhecimento.” (p. 5), assim entendemos que a união entre a educação e a psicologia torna-

se necessária para os processos de educação, movimento e emancipação do sujeito na 

sociedade. Além disso, o estágio em Licenciatura é uma experiência fundamental na vida do 

estudante de Psicologia, pois é a partir dos estágios que podemos vivenciar nossos primeiros 

contatos com a realidade e a sala de aula na prática. 

Dessa maneira, pensando em vivenciar esse contato na prática, construímos as 

rodas de conversas sobre escolha profissional com estudantes adolescentes. Compreendendo 

que na adolescência, alguns jovens vão experienciar sentimento de insegurança e angústia 

acerca do incerto que se aproxima com o período de transição do ensino médio para o ensino 

superior e/ou mercado de trabalho. De tal maneira, o processo de escolha profissional pode 

ser acompanhado de muitas dificuldades e conflitos internos e externos na vida desses 

jovens.  

Com isso buscamos, através da roda de conversa, construir reflexões não somente 

sobre a escolha profissional, mas também buscando propiciar para os jovens uma reflexão 

acerca da sociedade e sobre si mesmo, pois como dito por Andrade e Conserva Junior (s/d) 

“conhecer os valores, os interesses pessoais, as habilidades, as expectativas, as influências 

familiares e sociais, dentre outras características, faz parte do processo de autoconhecimento 

voltado para a escolha profissional.” (p. 2). 

2. Metodologia  

Previamente, o grupo era composto por 5 estagiários, destinados a trabalhar com os 

adolescentes a mesma temática. Nos dividimos em dois subgrupos, ficando três alunos com 

os encontros das 15h e outros dois com as reuniões das 19h, durante quatro terças feiras. 

Formulou-se uma arte, semanas antes do início das reuniões, para que fossem divulgadas as 

rodas de conversas ao público – via redes sociais – com intuito de alcançar pessoas que 

residam também fora do município de Catalão/GO. Junto a divulgação se disponibilizou o 

link do grupo de WhatsApp, facilitando a comunicação dos envolvidos  

As reuniões ocorreram de forma remota, devido ao decreto de distanciamento 

social referente à pandemia da COVID-19, com adolescentes do ensino médio, do colégio 

Anice Cecílio da cidade de Catalão, via Google Meet, possibilitando assim a participação 
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dos alunos de outras regiões. Mesmo os encontros sendo via rede facilitadora, poucos 

participantes manifestaram interesse, tornando-se assim, um desafio atrair alunos. 

3. Resultados 

Esse tópico tem como proposta apresentar quais foram as atividades desenvolvidas 

no Estágio de Licenciatura em Psicologia, da UFCAT, assim como analisar as atividades 

realizadas em conjunto com a teoria disponibilizada nas aulas. O primeiro encontro ocorreu 

no início de novembro de 2021. Ambos os grupos concordaram em realizar a mesma 

atividade: inicialmente nos apresentaríamos e os adolescentes fariam o mesmo, em seguida 

seria realizada uma vivência, pois, segundo Reboredo (s/d) “algumas temáticas podem ser 

trabalhadas em situações lúdicas, principalmente quando essas temáticas criam tensões, 

constrangimentos ou são de difícil compreensão para o coletivo.” (p. 1). Assim os 

adolescentes deveriam através da rede social Instagram do perfil @raissa_braga, pegar uma 

imagem que representasse o presente sentimento sobre o fim do ensino médio e a escolha 

profissional.  

Grupo do período da tarde:  

R. escolheu a imagem que dizia “disfarçando o medo com cor” justificando que 

tem muito medo e angústia com o que estava por vir e que tentava disfarçar esse medo com 

outras coisas. L. escolheu uma imagem escrita “memória cheia, preciso de 12345678 gigas”, 

ele explicou que sua escolha se deu por motivos de pressão, angustia e medo de tomar uma 

decisão que será definitiva na sua vida.  

Como diz Silvio Bock (2008), há a ideia de que, a partir da escolha profissional, o 

adolescente irá “descobrir sua vocação”, descobrir algo sobre si mesmo que estaria 

escondido, algo em essência. Segundo o autor, na orientação profissional “a pessoa que 

procura este serviço traz como demanda, quase sempre, a ideia de que precisa de uma ajuda 

para discriminar quem ela é de fato” (p.29). É possível perceber essa questão em uma das 

falas de L., que não conseguia dizer quem ele é, mas somente sobre “ser alguém” no futuro. 

A imagem de K. dizia “não pensa com a cabeça dos outros, a sua é enfeite?” Ela diz que não 

sabia exatamente o que gostaria de fazer, que se sentia atrasada em relação a sua turma e que 

sua escolha tem muito a ver com a forma que ela se sente em relação aos demais colegas que 

estudam com ela.  
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No segundo encontro, compareceram duas adolescentes, de 16 anos do segundo 

ano. Apresentamo-nos brevemente e pedimos para que fizessem o mesmo, pedindo também 

para que elas falassem sobre como estavam se sentindo com o quase término do ensino 

médio. As duas relataram sentir medo do próximo ano, pois elas precisavam fazer o Enem e 

tinham medo de não alcançarem um bom resultado. No terceiro encontro somente duas 

adolescentes compareceram, mesmo assim,  por entendermos que este é um importante fator 

que deve ser considerado, resolvemos seguir com o planejado, discutindo sobre a relação 

com a família e suas influências na escolha profissional.  

Santos (2005) afirma que “o processo de escolha de uma profissão é baseado na 

realidade do adolescente, que vive em família; que constrói a sua história sendo influenciado 

por seus pais e por terceiros.” (p. 65). K., comentou que sua mãe apoia suas decisões, assim 

como AC., que aponta sempre receber muito apoio da família. Perguntamos qual era a 

opinião dos familiares em relação ao ingresso a universidade, AC. apontou que a família 

pensa que isso pode ser bom pra ela, enquanto K. comentou que sua mãe gostaria que ela 

fizesse uma faculdade, mas que ela não sabe o que quer fazer, então prefere tirar um tempo 

pra si.  

Em um segundo momento, trouxemos informações acerca das opções de curso e 

profissões apontadas por eles nos encontros anteriores, como: Relações Internacionais, 

Medicina, Sexologia, Estética, Design Gráfico, Fotografia, T.I e Jornalismo. Silva, Melo e 

Fermoseli (2018) diz que “é notável a falta de conhecimento referente à escolha da profissão 

a ser feita, referente a si mesmos e ao mercado de trabalho” (p.86). Existe uma dificuldade 

em encontrar informações acerca das profissões, assim como obter acesso a grades 

curriculares e outros conteúdos importantes que auxiliam o adolescente nesse processo. 

Pensando nisso, nos propusemos a pesquisar e levantar esses dados, além de trazer as 

universidades e outras instituições que oferecem tais cursos e uma média salarial referente à 

profissão. Em um último momento, levantamos a discussão sobre o Enem, SISU e 

vestibulares específicos de cada instituição. Ao final as participantes agradeceram pelas 

informações que trouxemos, assim como por todos os outros encontros realizados. 

Grupo do período da noite: No primeiro encontro não compareceu ninguém. O 

orientador Fernando recomendou que se convidasse cada participante no privado, uma vez 

que os mesmos já haviam confirmado suas participações previamente no grupo do 

WhatsApp, a qual foi criado especificamente para isso. 
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 No segundo encontro, compareceram três alunos, nos apresentamos em 

seguida os convidamos a se apresentarem. Todos eram alunos do primeiro ano do ensino 

médio em escola pública e tinham por volta de 15 e 16 anos. Cada participante apresentou as 

imagens que escolheram e falaram sobre suas angústias, incertezas, expectativas, condições 

sociais e as dificuldades no processo da escolha profissional. Foi uma vivência para 

conhecer suas demandas e pensar sobre a intervenção, mapeando primeiramente o contexto 

que este sujeito está inserido e envolvido, a percepção que estes têm da realidade, seus 

interesses, valores, aptidão e necessidades.  

Na seguinte reunião compareceram seis alunos, dois estudam no IF de Catalão e os 

demais em escolas públicas. Eles já se conheciam, fato que deixou o momento mais 

interativo, ou seja, todos participaram ativamente. O segundo encontro contou com a 

atividade “O que queremos ser” proposta do livro “Dinâmicas em Fichas vol. 1”, o objetivo 

da atividade é iniciar uma discussão sobre os principais objetivos e metas que se tem na 

vida. Foi apresentado a eles uma imagem onde um adulto pergunta a um garoto o que ele 

quer ser quando crescer e o menino responde “eu”. Após a apresentação realizamos algumas 

perguntas que estavam no manual da vivência recomendada: a) O que chamou mais atenção 

no desenho? b) Sentiu alguma relação do desenho com sua vida? c) Como podemos ajudar o 

outro a ser mais feliz, autêntico e livre? As respostas geraram bastante discussão acerca de 

questões como: financeiro, primeiro emprego, relacionamento, família, ingresso na 

universidade x entrar no mercado de trabalho, opções de cursos, meios de ingresso, Enem, 

intercâmbio e sobre a baixa qualidade do ensino básico.  

Com base nas demandas que eles apontaram, questionamos a eles sobre qual 

temática gostariam que trabalhássemos no último encontro, orientações referentes à 

entrevista (assunto que eles têm enfrentado atualmente, na busca pelo primeiro emprego) ou 

um mapeamento dos principais cursos cogitados por eles e as formas de ingresso. Eles 

concordaram que gostariam de falar sobre ambos. No último encontro compareceram apenas 

dois alunos, mas isso não impediu a continuidade nas atividades. Eles não nos informaram 

previamente sobre os cursos que eles gostariam de saber sobre, como foi combinado no 

encontro anterior, então iniciamos apresentando o que se deve avaliar ao escolher um curso 

de determinada universidade, como: meios de entradas, as políticas de permanência, 

condição socioeconômica, localização geográfica da universidade e as políticas de cota. Em 
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seguida foi discutido sobre as principais recomendações para entrevista de emprego, o 

contexto atual do mercado de trabalho e as possíveis opções para jovem aprendiz. 

Uma das participantes discorreu que não precisa trabalhar, já que seus pais 

preferem que ela se dedique unicamente aos estudos, mas sabe que não é a realidade de 

todos. O segundo aluno informou o desespero vivido para conseguir um emprego, “devido a 

dificuldade aceitaria qualquer proposta, pois, é uma questão de necessidade e 

independência” disse o mesmo. Ele acrescentou que a timidez e a falta de experiência o 

prejudicam durante o processo seletivo. Questionamos sobre como a relação deles com os 

amigos e familiares influencia nestes processos. Eles disseram ter uma relação aberta com os 

amigos e família, que não tem pressão vinda deles, mas que existe muita autocobrança nesse 

processo.  

4. Considerações finais 

Ao encerrarmos as atividades práticas do estágio, os adolescentes agradeceram 

bastante a disponibilidade, assim como relataram como as discussões e reflexões das rodas 

de conversa os ajudaram de alguma forma nesse processo de transição. Saber lidar com os 

sentimentos e afetos envolvidos em cada questão delicada exposta pelos adolescentes é uma 

qualidade indispensável para o licenciado em psicologia, é um processo que requer 

treinamento, para que se possa oferecer uma escuta ativa, sem preconceitos ou rotulações. 

Foi utilizado o termo “escolha profissional” para se referir ao campo da orientação 

profissional, pois a roda de conversa tratou-se de um grupo terapêutico-educativo, com 

objetivo de levantar discussões, reflexões e promover conhecimento entre os adolescentes 

acerca da temática. É necessário repensar a escolha profissional, não apenas como uma 

escolha, mas sim como um processo de amadurecimento de cada sujeito, em que este é 

atravessado por diversos fatores. 

 A impossibilidade da realização da prática diretamente na escola, devido a 

pandemia, exigiu dos estagiários persistência frente a ausência dos alunos nos encontros 

remotos. No entanto, as adversidades foram enfrentadas e como futuros licenciados em 

psicologia, conseguimos amparar as reais problemáticas manifestadas pelos envolvidos em 

seu atual contexto, sendo assim podemos dizer que os contratempos serviram de forma 

positiva no momento em que tornou a teoria real, tirando os estagiários da zona de conforto 

ao terem que se refazer para alcançar os alunos ausentes. Conseguimos realizar tudo que 
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planejamos e promover discussões e reflexões para os adolescentes, obtendo um retorno 

positivo dos adolescentes que demonstraram terem gostado dos momentos que construímos 

juntos.  
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Resumo: O presente trabalho busca apresentar um relato de experiência das atividades 

desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social do Município de Nova Iguaçu, através 

de sua Diretoria de Direitos Humanos, no tocante aos atendimentos às demandas 

encaminhadas pelos cidadãos referentes ao Disque 100 (Disque Direitos Humanos). Bem 

como, pretende discutir as possíveis articulações para o atendimento das demandas de 

denúncias dentro do contexto da Assistência Social e a exposição de dados coletados pelo 

setor referente aos atendimentos realizados do período de fevereiro a novembro de 2021. 

Palavras-chaves: Disque 100; Direitos Humanos; Assistência Social; Acolhimento; 

políticas públicas.  

 

Introdução 

 

O Disque 100 é um canal de atendimento que recebe, analisa e encaminha 

denúncias de violação dos direitos humanos para os órgãos responsáveis em apurar, 

confirmar e intervir nessas violações. 

Nascido em 1997 como o Disque Denúncia Nacional de Denúncia contra Abuso 

e Exploração de Crianças e Adolescentes, era administrado por Organizações Não 

Governamentais (ONGs). No ano de 2003, o serviço foi institucionalizado e passou a ser 

responsabilidade do governo federal e da Secretaria Especial de Direitos Humanos. 

Após sua institucionalização pelo governo federal junto a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos, o disque 100 deixou de ser apenas um canal de denúncia, passando a 

articular uma rede de retaguarda de serviços e parceiros em todo o país. 
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Desde sua institucionalização em 2003, as denúncias vêm aumentando 

gradativamente. Naquele ano, eram cerca de 12 por dia. Em 2006, quando o número 100 foi 

adotado, houve um salto para 37 denúncias diárias. Já em 2009, esse número chegou a 82, o 

que demonstra uma maior conscientização da população sobre o tema. 

Em 6 de dezembro de 2018 o Disque 100 completou 15 anos, se tornando um 

instrumento importante de comunicação da população sobre violações de direitos humanos, 

de acordo com o relatório do governo federal, no ano de 2019 o serviço recebeu 159.063 

denúncias, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. 

Dentre os grupos mais vulneráveis estão: crianças e adolescentes, pessoas idosas, 

pessoas com deficiência, pessoas em restrição de liberdade e população em situação de rua 

registraram um aumento significativo no número de denúncias registradas no Disque 100 no 

ano de 2019. 

Os dados do ano de 2020 não foram divulgados pelo Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos por decisão editorial da Ouvidoria Nacional de Direitos 

Humanos, responsável por atender e encaminhar os relatos e elaboração de relatório final 

anual (THE TRUST PROJECT, 2020). Contudo diversos relatórios elaborados pela 

sociedade civil apontam alta nas violações de direitos humanos no período mais crítico da 

pandemia de covid 19 (de março a setembro), onde o isolamento social foi uma orientação 

sanitária inevitável, gerando fechamento de escolas, equipamentos de assistência social 

dentre outros espaços públicos e fazendo com que houvesse uma reorganização para 

apuração das denúncias. 

 No ano de 2021 foram registradas no período de janeiro a dezembro de 2021, 

314.159 denúncias. O público mais atingido, conforme a Ouvidoria Nacional de Direitos 

Humanos (ONDH), são crianças e adolescentes (102.759), seguido por mulheres (88.867), 

idosos (82.401) e pessoas com deficiência (10.891). A espécie de violação que mais aparece 

nos registros é contra a integridade das vítimas (298.638), que engloba os aspectos físico, 

psíquico e patrimonial (BRASIL, 2022). 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, do tipo relato de experiência, tal como 

para Mussi, Flores e Almeida (2021) que, entendem estudos realizados dessa forma como 
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tipo de produção de conhecimento, onde o texto trata de uma experiência, e seus atributos 

fundamentais são a descrições das intervenções, sendo assim relevante na construção do 

estudo o embasamento científico e reflexão crítica.  

Neste estudo, buscou-se descrever as atividades realizadas no período de fevereiro 

a novembro do ano de 2021 por profissionais e estagiários da Diretoria de Direitos Humanos 

do Município de Nova Iguaçu (DDH-NI) nos atendimentos às demandas (denúncias) 

recebidas via Disque 100, acrescido de dados coletados de maneira documental no setor 

supramencionado.  

 

Resultados 

 

A Política de Assistência Social até a constituição de 1988 era tratada de maneira 

fragmentada, pontual e assistencialista, não sendo concebida como uma política pública a 

ser desenvolvida e organizada pelo Estado. 

Apenas com a Constituição Federal 1988 (CF1988) ela evolui para o status de 

sistema de proteção social integrado na qual foi instalada junto a Seguridade Social que é 

composta pela Política de Saúde, Política de Assistência Social e Política de Previdência 

Social. Importante ressaltar que o Estado se compromete com uma Política de Assistência 

Social “universalista”, não contributiva destinada a “ todos que dela precisarem”, provendo 

os mínimos sociais  que garantam o atendimento às necessidades básicas. 

Nesse sentido, a assistência social através da Proteção Social Básica (PSB) e 

Proteção Social Especial (PSE) trata das questões de violações de direitos, principalmente, 

no que se refere a violência a grupos vulneráveis, alvo do Disque 100. 

Em nossa experiência na Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova 

Iguaçu o Disque 100 se encontra aos cuidados da DDH-NI. Mas, como trabalhar as 

demandas trazidas pelo serviço dentro dos parâmetros norteadores do SUAS? 

Ora, à assistência social não procede investigação (BRASIL, 2004), sendo assim 

para os casos do Disque 100, após debate da equipe, foi pensada a seguinte metodologia: 

identificação de procedimento da denúncia, acolhida, escuta qualificada, encaminhamento 

para os equipamentos do Sistema Único de Assistência Social SUAS e parceria com órgãos 

de defesa de direitos dos grupos vulneráveis: Conselho Tutelar; Superintendência de Política 

para Mulheres; Conselho do Idoso, entre outros, com um protocolo de fluxo elaborado pela 
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DDH-NI. 

Nesse sentido o Disque 100 no âmbito da política de assistência social não busca 

ação punitiva, mas, de acolhida e escuta com objetivo de garantir, com o trabalho da PSB e 

PSE e demais parceiros da rede, a segurança da pessoa com seus direitos violados e o apoio 

à família que se encontra na maioria das vezes com outros direitos violados. 

A PSE está dividida em média e alta complexidade, tendo na alta complexidade 

equipamentos que asseguram, quando há necessidade, o abrigamento da vítima, enquanto a 

família é acompanhada para superação da violência e, também, para viabilização de acesso 

aos seus direitos e fortalecimento de suas potencialidades.  

As equipes que atendem o Disque 100 têm procurado qualificar cada vez mais o 

acolhimento e a escuta, não culpabilizando o agressor, mas, buscando compreender a 

dinâmica da violação para os encaminhamentos corretos e posterior trabalho das equipes da 

PSB, PSE e parceiros. Contudo, casos graves que demandam intervenção imediata quando 

identificados são tratados com prioridade. 

Além da PSB e PSE, a DDH criou uma rede para atendimento desses casos, 

entendendo que sua intervenção direta criaria um perigo maior para a vítima. Dessa forma, 

casos que envolvem crianças são enviados para o Conselho Tutelar e a DDH oferece suporte 

técnico quando necessário. Quando se trata de violência contra a mulher, encaminhamos 

para Superintendência de Política para Mulheres e o CRAS/CREAS mais próximo são 

acionados para contato, acolhida, escuta e intervenções necessárias. 

 

Discussão 

 

A observação numérica e qualitativa de nossos atendimentos chama atenção para 

uma questão que vem sendo debatida e será ampliada com outros atores para criação de 

políticas públicas efetivas de proteção para Pessoas Com Deficiência ( PCDs). Encontramos 

elevado número de denúncias de violações contra tal segmento populacional. Identificamos 

que a maioria é adulta, sem tratamento, muitas vezes por recusa própria, o que dificulta a 

superação dos problemas, ou a estabilidade do quadro, principalmente em casos de 

transtornos mentais. Em se tratando da família, percebemos que encontram-se 

desamparadas, sem cuidados, orientações, sobrecarregadas com a situação enfrentada.  

A identificação quantitativa é visível, mas, não poderíamos chegar a essa 
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compreensão do problema como uma questão de saúde pública, que requer atuação da 

política de assistência social, política de saúde, política de educação, dentre outras, se a 

experiência dentro da DDH não se optasse pela acolhida e escuta dessas famílias. 

Essa observação repete dados do Governo Federal (Brasil, 2018) que registrou 

11.752 casos de violência contra pessoas com deficiência em 2018. Os dados necessitam ser 

considerados a fim de que se estabeleçam políticas e serviços especializados, tanto visando a 

garantia de direitos, quanto a responsabilização dos supostos agressores. 

A maioria das violações são contra vítimas do sexo feminino (51%); masculino são 

(45%). Com relação a idade, aparecem em primeiro lugar pessoas entre 18 e 30 anos (24%), 

em seguida de 41 a 50 anos (23%), 51 a 60 anos (21%), 61 anos ou mais (1%) e de 0 a 17 

anos (0,6%), já 6,8% não tiveram Faixa etária informada. 

O maior índice de violação foi em desfavor de pessoas com deficiência mental 

(64%), seguidos de deficiência física (19%), intelectual (7,9%), (4%) visual (4%) e auditiva 

(2,5%).   

Além disso, são recebidas também violações de direitos a idosos, mulheres, 

crianças, população LGBTQIA+, população negra, dentre outros públicos que estão 

expostos a violações graves de direitos.  

Entendemos que, no que se refere ao serviço do Disque 100 no âmbito da política 

de assistência social ele se configura no escopo do enfrentamento a violência e defesa de 

direitos com um olhar não punitivo, mas, de intervenção e acompanhamento de forma que a 

família encontre suas potencialidades e condições de superação da violência, e de busca por 

muitos outros direitos violados que as colocam em situação crítica. 

 

Considerações finais 

 

O atendimento às demandas de denúncias do Disque 100 pela DDH-NI, sendo 

realizado de acordo com as diretrizes do Sistema único de Assistência Social (SUAS) de 

viés não-punitivista, não contributivo, de direito Constitucional, tornando-se 

fundamentalmente um instrumento de acolhimento, viabilização de direitos e segurança. 

Enquanto um instrumento que viabiliza direitos e segurança a quem dele precisar, 

percebemos a importância de se pensar os protocolos de atendimento em conjunto com a 

rede da política de assistência social e parceiros, a fim de que uma intervenção não ponha a 
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suposta vítima ainda mais em risco, como nos casos de denúncia de violência contra mulher 

em que o suposto agressor é de coabitação, sendo indicadas estratégias que minimizem os 

riscos as supostas vítimas.  

Através deste instrumento, no processo de acolhimento, podemos identificar 

demandas outras que não as que foram o foco de denúncia a priori, haja vista a 

singularidade de cada caso e os enlaces de violações estruturais, como ao constatarmos o 

grande quantitativo de casos de violações de direitos das (PCDs) desassistidos desde a 

infância por ausência de políticas públicas efetivas, cabendo a cada família construir seus 

meios de enfrentamento a esta violação estatal, por vezes com formas não convencionais, 

dentro de suas possibilidades materiais e simbólicas. Observamos que a ausência de 

atendimento apropriado aos PCDs atinge toda a família, sendo as mulheres chefe de família 

as que mais demonstram exaustão enquanto cuidadoras desassistidas. Portanto, 

consideramos que existe a necessidade de formulação de políticas públicas 

multidisciplinares para o acompanhamento de PCDs da infância à idade adulta, bem como à 

sua família.  

Cabe ressaltar a importância de construção de protocolos únicos a níveis Federal, 

estaduais e municipais para que sejam normatizadas as responsabilidades de cada poder 

(Executivo, Legislativo e Judiciário), no recebimento, avaliação e tratamento das denúncias 

do instrumento (Disque 100), respeitando os princípios, legislações e espaços de cada 

política pública e seus profissionais envolvidos. 

Consideramos que muito ainda há que se avançar no trato do Disque 100, contudo 

não o descartamos enquanto um instrumento de grande valia para alcançar segmentos 

populacionais que muitas vezes sequer chegariam até nós, pois infelizmente temos 

testemunhado diversos casos em que o dito “acesso” ao direito de ser atendido por políticas 

públicas, somente ocorre após o indivíduo ter seu direito violado e se tornar um potencial 

atendido do disque 100. Mediante tais fatos reafirmamos a necessidade de maior 

regulamentação nas três esferas de governo, destinando recursos financeiros, estruturais e 

humanos, bem como equipes técnicas de referência. 
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EMPREENDEDORISMO E INDÚSTRIA CULTURAL 

Eixo 1: Psicologia, ciência e ideologia: diálogos críticas e distanciamentos 

Autora: Ellen Fernanda Oliveira Rodrigues 

Co-autoras: Amanda Silva Ventura, Cristiane Souza Borzuk 

 

Resumo: Diante do destaque que vem sendo dado ao discurso empreendedor e das 

proporções que tem ganhado no imaginário popular, este trabalho propõe investigar as 

relações existentes entre o empreendedorismo e a indústria cultural. A partir do referencial 

teórico e metodológico da Teoria Crítica da Sociedade, foi utilizado como material empírico 

três vídeos publicados no Youtube cuja essência do conteúdo é o empreendedorismo e o 

sucesso financeiro. Foi realizada uma análise dos vídeos à luz das categorias da indústria 

cultural, quais sejam, a estandardização, a pseudo-individuação e o glamour. O confronto do 

material empírico às categorias de análise demonstrou que o discurso do empreendedorismo 

foi apropriado pela indústria cultural que o alimenta e promove a sua circulação.  

Palavras-chave: Indústria cultural; Psicologia social; Empreendedorismo 

 

1. Introdução 

Com um discurso que exalta a competitividade, liberdade individual e 

produtividade, a ideologia do empreendedorismo tem sido incorporada pelo imaginário 

nacional sem que se leve em conta a realidade econômica, social e política do Brasil 

(COSTA; BARROS; CARVALHO, 2011). Segundo o GEM (2018), a taxa de 

empreendedorismo no país até aquele ano era de 38%, ou seja, mais de 50 milhões de 

brasileiros entre 18 e 64 anos estavam engajados em uma atividade empreendedora, fazendo 

do Brasil um dos dez países que mais empreendem no mundo. 

Destes empreendedores, 37,5% declaram que começaram a empreender por 

necessidade e 74,5% dos negócios são gerenciados pelo empreendedor e seus familiares, 

além de que 31,1% dos empreendedores estabelecidos trabalham em tempo integral em 

outro emprego. Os dados mostram a realidade do empreendedor brasileiro que é camuflada 

pelo discurso do empreendedorismo que promete sucesso financeiro através apenas do 

esforço individual: um empreendedorismo por subsistência, em sua grande maioria 

sustentado por pequenos negócios familiares. Tal situação resulta em um grande número de 
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trabalhadores expostos a riscos sociais, trabalhando em condições cada vez mais 

precarizadas e sem direitos assegurados por lei (LEITE; MELO, 2008). 

Os meios de comunicação são o principal instrumento de difusão da ideologia do 

empreendedorismo, resultando em uma idealização do empreendedor como algo positivo e 

atrativo (CARMO et al., 2021). Os atores que dissipam esses valores sociais são chamados 

de 'gurus'. Seus conteúdos tem o caráter de conselhos cujo objetivo é guiar às condutas 

apropriadas para um empreendedor. O surgimento desses gurus, por sua vez, é alimentado 

pela indústria cultural que promove a circulação do discurso empreendedor (LEITE; MELO, 

2008). 

Indústria cultural é um termo elaborado por Theodor Adorno e Max Horkheimer 

para indicar a lógica de apropriação e produção de bens culturais, como filmes, músicas, 

livros, etc., na qual são desenvolvidos padrões a partir das necessidades dos consumidores e, 

consequentemente, possuem o potencial de serem aceitos sem resistência. Para além do 

lucro, a indústria cultural tem como objetivo manipular a consciência dos seus consumidores 

com consentimento total e acrítico - evitando que os indivíduos sejam autônomos, aptos a 

discernir conscientemente (ADORNO, 1986).  

Tal como os produtos da indústria cultural, a ideologia do empreendedorismo tem 

como finalidade conduzir as massas a legitimar seu comprometimento com o sistema 

capitalista (COSTA; BARROS; CARVALHO, 2011), levando-as a se responsabilizarem por 

sua miséria e trazendo supostas soluções individuais e imediatistas a problemas sócio-

históricos. Visto isso, este trabalho tem como objetivo investigar, empiricamente, a relação 

entre empreendedorismo e a indústria cultural. A investigação se dará por meio da análise de 

vídeos que ilustram o discurso empreendedor, à luz das categorias de análise da indústria 

cultural. 

 

2. Metodologia 

Este trabalho possui como referencial teórico e metodológico a Teoria Critica da 

Sociedade. Adorno e Simpson no ensaio “Sobre a música popular” (1994), descrevem as 

principais características do que foi chamado posteriormente de indústria cultural. Das 

diversas características descritas pelos autores, neste trabalho utilizaremos três: a 

estandardização, a pseudo-individuação e o glamour.  
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A estandardização é a padronização dos produtos da indústria cultural. Tal 

padronização tem por objetivo gerar reações igualmente padronizadas nos indivíduos. A 

pseudo-individuação é um elemento importante da indústria cultural, que remete a uma 

ilusão de que a experiência proporcionada pelo produto é uma realização individual, fazendo 

os indivíduos se esquecerem de que aquilo já foi consumido antes. Se a estandardização 

atende à demanda da familiaridade, a pseudo-individuação atende à demanda do que é novo 

e estimulante (ADORNO; SIMPSON, 1994).  

E o glamour, terceira categoria de análise da indústria cultural, refere-se à 

construção mental do sucesso. Ao unir estandardização e pseudo-individuação para 

promover o produto, o glamour desperta no consumidor desejos que ele não sabia que tinha 

e que, geralmente, estão além da capacidade do produto satisfazê-lo. 

O material selecionado para análise foram três vídeos de três canais diferentes do 

Youtube. São eles: “Os três gatilhos da mentalidade pobre - continue pensando assim se não 

quiser ter dinheiro” publicado pelo canal Me poupe! da youtuber Nathalia Arcuri; “Os cinco 

erros que as pessoas pobres cometem! (que poderiam não cometer) - riqueza, ser rico?” 

publicado no canal de O primo rico de Thiago Nigro; e “Cinco hábitos que geram pobreza 

(2020)” publicado no canal de Wendell Carvalho. O critério de seleção dos vídeos foi o 

alcance que tiveram. Os canais dos três youtubers têm mais de um milhão de inscritos e os 

três vídeos tiveram mais de trezentas mil visualizações. 

 

3. Resultados e discussão 

Será exposta separadamente a análise dos vídeos sob o foco de cada uma das três 

categorias. Iniciando pela estandardização, pode-se dizer que seu objetivo é trazer ao 

consumidor a sensação de familiaridade, para que o produto já se encontre “pré-digerido”. 

Na análise dos vídeos esta categoria foi integralmente identificada. Como exemplo, observa-

se imediatamente a semelhança nos títulos: os três vídeos trazem cincos pontos da vida 

cotidiana que segundo eles geram pobreza, Nathalia os chama de “gatilhos”, Thiago, de 

“erros” e Wendell, de “hábitos”. Também possuem títulos que chamam a atenção e escritos 

em caixa alta todo o título ou só as partes que querem ser destacadas. Os três vídeos 

mencionam a pobreza e recomendações para superá-la. Os três vídeos defendem uma mesma 

ideia: ser rico com facilidade; tratam as suas dicas e conselhos como algo que faz as pessoas 

enriquecerem. Para além das observações anteriores, os três vídeos responsabilizam o 
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indivíduo por seu sucesso ou fracasso, pois de acordo com o Primo Rico, “ser rico ou ser 

pobre é uma questão de opção”. 

Esses “gurus” abordam a pobreza de maneira simplista e desonesta, sem considerar 

os aspectos sociais que a envolvem. Em seus discursos, apontam uma determinada conduta 

como correta e, a partir disso, apresentam conselhos - falam com frequência da necessidade 

de mudar de mentalidade/mindset; passar da mentalidade de pobre para a mentalidade de 

rico. Além disso, há uma individualização de problemas sociais, a perspectiva de que o 

importante é você ficar rico, sem se importar com a coletividade. A partir da análise dos 

vídeos, nota-se que existem diversos elementos de estandardização no discurso 

empreendedor veiculado pela internet, e que esse discurso gira, prioritariamente, em torno 

do lucro, ou seja, do espírito capitalista e neoliberal.  

Para a identificação da pseudo-individuação, segunda categoria analítica, 

começaremos pelo vídeo produzido pelo canal Me poupe!, de Nathalia Arcuri. Nesse vídeo, 

percebe-se que a youtuber sempre se refere ao público de maneira individual. A exemplo 

disso, ela diz: “Este vídeo pode fazer os seus miolos explodirem. Existem alguns 

pensamentos que podem estar acontecendo na sua cabeça neste exato momento que, em vez 

de tá causando o gatilho de riqueza, tão causando gatilhos de pobreza”.  

Em um outro trecho, Nathalia Arcuri demonstra de maneira explícita a tentativa de 

apresentar o seu conteúdo como algo importante, diferente e particular, ao afirmar: “o que eu 

vou te contar nesse vídeo é estudo de pelo menos uns seis anos para cá, não saiu da minha 

cabeça, foi a ciência que me emprestou esses conhecimentos e eu estou oferecendo esses 

conhecimentos de graça para você”. De forma semelhante, em uma outra parte, ela incentiva 

o telespectador a divulgar o seu vídeo, com a desculpa de que o que será dito a seguir é tão 

bom que a pessoa vai se esquecer de compartilhar depois. Além do mais, ela trata os 

inscritos do canal de um jeito particular, chamando-os de “mepoupeiros”. 

 No vídeo do canal O Primo Rico, há um tipo de pseudo-individuação 

semelhante ao do canal anterior, só que nesse caso ele chama as pessoas de “primo”, 

conferindo certo ar de familiaridade à relação. Também trata o público “individualmente”, 

como se estivesse sentado falando com cada um, “É uma questão de opção porque é você 

que decide se você quer ir atrás de conhecimento ou se você não quer ir atrás de 

conhecimento”. Em determinado momento, ele até simula um episódio em que está falando 
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diretamente com um telespectador onde é possível observar que Thiago Nigro tenta 

apresentar uma proximidade com o público que, em realidade, não existe.  

 O youtuber Wendell Carvalho utiliza a mesma tática de pseudo-individuação. 

Ele se refere ao público de modo aparentemente individual. Isso é notável no início do 

vídeo: “Cinco hábitos que se você implementar na sua vida vão te deixar verdadeiramente 

pobre e eu sei que não é isso que você quer. Vamos dar uma checada nesses hábitos e ver 

quais deles você já está de alguma forma alimentando dentro da sua vida.”. Wendell 

Carvalho também simula um momento de interação com a pessoa que conseguiu sucesso 

por consumir seus vídeos atingindo o mesmo patamar que ele próprio. Em seu vídeo, é 

muito perceptível a tentativa de convencer as pessoas a participarem do curso que ele está 

vendendo; do início ao fim, ele tenta demonstrar as particularidades e a importância daquilo 

que está sendo dito. Os youtubers falam como se soubessem exatamente o que o expectador 

precisa, como se estivessem se colocando em seu lugar, ou no lugar de um amigo sábio que 

está disposto a ajudar o outro a ascender financeiramente, criando uma atmosfera de 

acolhimento que estimula quem está consumindo seus vídeos a acatarem seu discurso como 

verdade. 

 Para que o produto se destaque em meio a estandardização, a indústria 

cultural utiliza da estratégia do glamour, que tem como objetivo convencer o consumidor de 

que o produto é único e melhor que qualquer outro. E em seu vídeo, Nathalia Arcuri diz que 

se você substituir os gatilhos de pobreza pelos de riqueza, coisas incríveis vão acontecer na 

sua vida. Thiago Nigro ao pedir que as pessoas compartilhem, diz que talvez seu vídeo possa 

impactar a vida de mais alguém. Wendell, ao falar do seu curso, promete que ao fim dele o 

espectador terá maestria em tudo que se propor a fazer. O discurso dos três promete riqueza 

e sucesso financeiro, caso as pessoas deixem os cinco hábitos, gatilhos ou erros cometidos 

pelos pobres que eles sinalizam.  

Nathalia Arcuri, em seu vídeo, afirma que seu canal é o “mais rico e das 

mentalidades mais ricas do Brasil”, sugerindo que seu canal é melhor que todos os outros. 

No vídeo, a youtuber apresenta detalhes de sua formação, mostrando que é especialista em 

finanças, o que traz credibilidade à sua fala. Além de mostrar sua formação acadêmica, ela 

repetidamente utiliza expressões próprias ao jargão pseudocientífico, especialmente sobre o 

funcionamento do cérebro, indicando um suposto embasamento teórico em seu discurso.  
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 Wendell Carvalho, apesar de também falar sobre o sistema nervoso, refere-se 

prioritariamente ao seu próprio sucesso, ardil comum do discurso empreendedor. Ele conta 

que em 15 anos conseguiu sair da miséria financeira para se tornar um milionário e o que ele 

mais deseja é encontrar o espectador nos ambientes que ele frequenta. No vídeo do primo 

rico, para além do seu discurso sobre mudar o mindset ele utiliza uma linguagem que mescla 

o formal e o simples, que lhe garante uma posição tanto de superioridade, de mentor, quanto 

de “gente como a gente”.  

Todos os vídeos trazem a sensação de estar sendo contado um segredo, algo muito 

especial e exclusivo. Thiago Nigro sugere que é de interesse inclusive do governo que o 

conteúdo de seu vídeo não seja propagado. Nathalia Arcuri diz que o youtube não queria que 

ela fizesse aquele vídeo, na tentativa de convencer o expectador de que seu conteúdo e 

desafiador e o único a ganhar com suas dicas é quem o consome. Já Wendell, no seu vídeo 

indica a porcentagem de brasileiros que conseguiram atingir o que seu produto promete, em 

clara demonstração do antes e depois da adesão de suas dicas. A análise mostra que os 

vídeos sugerem que o que eles dizem nunca foi dito anteriormente, conferindo a eles caráter 

de ineditismo e grande valor. Também foi observado que exploram suposta intimidade com 

os expectadores, considerando-os cúmplices e amigos. 

 

4. Considerações finais 

O discurso empreendedor é propagado pelos “gurus” que disseminam uma ideia 

ilusória de ascensão social por meio de alguns passos, analisando a pobreza de forma 

simplista e descontextualizada da realidade política e socioeconômica do povo brasileiro. 

Percebe-se que atualmente o empreendedorismo é mais um fetiche do capital. A 

indústria cultural, como seu representante, se apropriou de um desejo da massa e agora 

propaga um discurso que promete algo, mas de fato, não pode entregar a todos. Por meio do 

empreendedorismo, a indústria cultural promove a heroicização de pessoas que obtiveram 

sucesso financeiro, desconsiderando os elementos fundamentais do modo de produção 

capitalista. Ideologicamente, tranquiliza as massas e recebe um consentimento acrítico. 
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RESUMO: O presente relato de pesquisa desenvolverá as elaborações colhidas no Projeto 

Treliça: corpo, identificação e política, em atividade desde abril de 2021, desenvolvido por 

docentes e discentes do Curso de Psicologia da Universidade do Estado de Minas Gerais – 

unidade Divinópolis. A pesquisa em andamento, que apresentaremos neste trabalho, tomou 

como ponto de partida o texto centenário de Sigmund Freud intitulado Psicologia das 

massas e análise do eu (1921). Ao longo desse período de atividade, esse texto vem 

proporcionando ao grupo de pesquisa e reflexões sobre o lugar do eu e das massas, ou seja, a 

operância do discurso como um laço social que incide de forma radical sobre os corpos, 

marcando o poder e dominação nas sociedades contemporâneas. Neste artigo, situaremos um 

dos conceitos fundamentais que Freud desenvolve no referido texto, qual seja, o narcisismo; 

e interrogaremos tal conceito à luz da necropolítica, particularmente no contexto pandêmico 

resultante da propagação da COVID-19. 

Palavras Chave: Narcisismo. Necropolítica. Psicologia das massas. Análise do eu. 

Pandemia. 

 

1. Introdução 

O Projeto Treliça: corpo, identificação e política, ao realizar um percurso das 

massas ao discurso, interroga repetidamente como os atuais acontecimentos mundiais 

podem interrogar a teoria psicanalítica, a psicologia e a academia de maneira mais ampla. O 

ponto de partida para sustentar essa reflexão é a obra Psicologia das massas e análise do eu 

(1921) escrita por Sigmund Freud há um século atrás. Lembremos que, há cem anos, o 

mundo também vivenciava um colapso fruto de uma pandemia que assolou as sociedades e 

provocou mortes e perdas irreparáveis. Nesse aspecto, revisitar esse texto torna-se um 

exercício investigativo profundamente profícuo, pois nos instiga a revisitar os aportes 

conceituais fundamentais da Psicanálise e, ao mesmo tempo, nos permite convocar outros 
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autores e comentadores da atualidade, tais como Achille Mbembe, para avançar no 

entendimento das relações das massas, da construção de líderes e da tentativa de preservação 

do eu.   

Delineando o projeto de pesquisa, destacamos dois conceitos fundamentais, quais 

sejam: narcisismo e identificação, para estabelecer uma estratégia de busca conceitual e 

consolidar o ambiente contextualizador da pesquisa. Ao delinearmos esses conceitos, os 

avanços interpretativos, estudos e os debates realizados pelo grupo nos levaram a formular 

questões relevantes sobre as relações sociais observáveis em nossa contemporaneidade, 

principalmente os debates que se estabelecem em torno das questões sociais e políticas, que 

enlaçam fortemente à questão do eu. Ou seja, em situações de crise, as escolhas de um 

interferem no coletivo, nos moldes de uma trança. 

Sobre os dois conceitos que destacamos, indicamos que identificação é definida por 

Freud como um processo psíquico, isto é, como o primeiro laço emocional com outra pessoa 

(FREUD, 1921/2020). Nessa perspectiva, a vinculação entre o individual e o coletivo é 

radical, uma vez que a constituição humana passa pelo enlaçamento compulsório com o 

outro. Porém, para os propósitos deste trabalho, destacamos o conceito de narcisismo.  

Freud articulou o narcisismo como um estádio específico da constituição do psiquismo que 

participa, ao mesmo tempo, da teoria da libido e da constituição do eu. Assim, na 

perspectiva freudiana, encontramos as elaborações sobre o narcisismo primário e o 

narcisismo secundário, que demarcam a formação do corpo próprio e estabelecem os 

investimentos libidinais que se direcionam ao próprio eu ou ao objeto.  

O conceito de narcisismo é fundamental para a sustentação dos laços sociais e 

incide diretamente sobre a dimensão social e política, pois demarca o cuidado com o corpo 

próprio e a possibilidade de cuidar ou não do outro. Nesse aspecto, interrogamos esse 

conceito à luz da pandemia da COVID-19, que atravessa a humanidade nesse momento, e no 

entrecruzamento com o conceito de necropolítica que marca e escolhe qual corpo receberá 

investimentos: econômicos, afetivos e libidinais. 

 

2. Metodologia 

A metodologia que utilizamos para a execução do Projeto Treliça é a pesquisa 

bibliográfica. A pesquisa bibliográfica se estabelece pelo levantamento, seleção, revisão e 

análise das obras previamente publicadas sobre um determinado tema. Bastos e Keller 
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(1995, p. 53) definem: “A pesquisa científica é uma investigação metódica acerca de um 

determinado assunto com o objetivo de esclarecer aspectos em estudo”. Nesse sentido, a 

pesquisa bibliográfica realizada aqui, direciona o trabalho científico na organização, 

levantamento e revisão das produções precedentes que servirão de base argumentativa para a 

elaboração e construção de novos avanços dentro de um determinado campo científico.  

Assim, a pesquisa foi desenvolvida a partir da determinação dos conceitos 

psicanalíticos, da eleição dos principais comentadores dos temas fundamentais e dos 

desdobramentos desses conceitos na prática clínica e social, que convocam o fazer e a 

intervenção da Psicologia. Nesse exato ponto, passamos a interrogar conceitos teóricos 

frente aos constantes desafios impostos pela pandemia da COVID-19, que entrelaçou de 

uma forma singular corpo e política. Nessa configuração, a pesquisa buscou interrogar esse 

entrecruzamento de um elemento que afeta os corpos (o corpo de cada um) e ao mesmo 

tempo impõe uma imensa demanda de organização coletiva, nos convocando a sustentar 

modos de organização política. 

 

 3. Resultados e discussões  

 A comunidade mundial recebeu o anúncio da descoberta de um vírus, denominado 

SARS-CoV-2, que provocava sintomas respiratórios e apresentava um alto nível de 

contágio, no final de 2019. Os primeiros casos foram detectados na China, na cidade de 

Wuhan e, em razão dos intercâmbios internacionais, rapidamente, o vírus se instalou em 

outros países. Diante do aumento do número de casos na China e em outros países, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de emergência de saúde pública 

internacional no dia 30 de janeiro de 2020. (OPAS, 2020) Em seguida, diante da constatação 

do avanço da doença, foi decretado estado de pandemia no dia 11 de março de 2020. 

(SOUZA et al, 2021)  

Nesse cenário pandêmico, a pesquisa em curso buscou, dentre outros objetivos, 

estabelecer uma relação entre os impasses sócio-políticos que emergem no cenário 

contemporâneo da COVID-19 e as elaborações teóricas da Psicanálise sobre corpo, 

identificação e política.  Encontramos, dentre os impasses, as medidas de enfrentamento da 

pandemia que perpassam pela agilidade diagnóstica (eficiência na testagem), pelo 

isolamento e distanciamento social da população, pelo nível de condições de saúde, moradia 

e educação e pelas medidas governamentais. Assim, nessa configuração para pensar os 

corpos, narrados pelas dimensões narcísicas e identificatórias, encontramos, na configuração 

política que controla a vida, a dimensão mortífera da necropolítica. 
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A vivência da população brasileira, nesse momento pandêmico, é, sem dúvidas, 

uma questão que requer atenção, pois ao longo de dois anos, a brutalidade e o genocídio 

ocorrido contra as minorias, demonstram uma apatia permissiva do Estado diante de uma 

parcela específica da  população, o que é situado na noção instituída pelo filósofo, teórico 

político, historiador e intelectual camaronês Achille Mbembe, sob o nome de necropolítica. 

Mbembe (2018) cunhou o termo necropolítica para explicar o funcionamento do sistema de 

Estados modernos que definem quem deve morrer e quem deve viver, ou seja, existem 

modos de organização política que separam as vidas que devem ser preservadas, daquelas 

vidas que não são contabilizadas e, portanto, podem ser jogadas à morte. No Brasil, a 

pandemia ressaltou o ideário mortífero que já se estabelecia historicamente em nosso 

território mediante os mecanismos de uma política que exalta a morte de determinados 

corpos.  

No caso, a Covid-19 tem sido uma aliada na perpetuação da “guerra interna dirigida 

contra a pessoas consideradas subcidadãos”, (CORRÊA, 2020, p. 16-17) deixando clara a 

ideia de biopoder. Mbembe (2018, p. 17) nos lembra que “o biopoder parece funcionar 

mediante a divisão entre as pessoas que devem viver e as que devem morrer”. Essa 

configuração impõe a classificação e divisão dos humanos em grupos, em classes e em 

raças. 

Seguindo essa perspectiva sobre o ódio voltado às minorias e a reprodução do 

discurso sobre quem deve viver ou morrer, o texto atemporal de Sigmund Freud, Psicologia 

das Massas e análise do Eu (1921), traz à tona um conceito psicanalítico primordial, o 

narcisismo. Sendo o narcisismo constitutivo para o sujeito, nesse cenário demarcarmos sua 

ligação com o direcionamento libidinal do corpo próprio, e os contornos refletidos na 

reprodução de discursos. Essa teoria nos ajuda a compreender o investimento afetivo 

empregado em um líder ou em uma ideia, se distanciando de qualquer possibilidade de 

reflexão crítica ou mesmo de princípios e valores.  

Esse é um dos fatores que nos indica que, dentre os vários conceitos relevantes para 

teoria e práxis psicanalítica, o narcisismo ocupa um lugar privilegiado, uma vez que situa os 

laços relacionais originários que marcam o sujeito tanto pela sua dependência radical ao 

outro, quanto pela constituição do corpo. Assim, o conceito de narcisismo é importante pelo 

fato de estarmos discutindo como se forma e se mantém uma unidade (do eu e da massa).  

Ao relacionar esse conceito ao de pulsão de morte, essa unidade só se forma e se mantém 
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quando há um outro a quem se destina essa mortífera pulsão, (REINO, 2011) onde a coesão 

e a satisfação da destrutividade acabam por formar um elemento importante na constituição 

da massa hegemônica. (REINO, 2011) Dessa forma, o ódio direcionado a algumas camadas 

da população, que não fazem parte da massa, perante a postura de lideranças da política 

nacional atual, trouxe resultados que ficarão marcados nas pessoas e na história, uma vez 

que esse tipo de segregação é uma lógica da sociedade moderna.  

Esses reflexos da necropolítica, tomados pelo viés da pandemia, em grupos de 

pessoas mais vulneráveis, coloca em evidência a importância do outro para constituição do 

sujeito o que implica, em muitos casos, em uma dificuldade por parte dos próprios sujeitos 

em reconhecer seus sofrimentos psíquicos a partir de um cenário que os invisibiliza, oculta e 

visa seu desconhecimento. Em um ambiente em que nem direitos básicos são reconhecidos, 

a saúde mental parece se manter escondida, ainda que o sofrimento psíquico se escancare e 

corte o silêncio imposto pela política de morte. Dessa forma, a constituição do corpo desses 

sujeitos precisa ser simbolizada, justamente para que se possa fazer algo com essas marcas 

impostas por tudo aquilo que é excluído das massas, e nesse caso, é o próprio viver de cada 

sujeito. 

 

4. Considerações finais 

A pandemia da COVID-19, particularmente, a gestão dessa pandemia pela 

necropolítica instituída no cenário brasileiro, nos incitou a reler sobre as massas e o lugar do 

eu, de cada um, nessa composição. Desse modo, consideramos que a pandemia exigiu uma 

resposta de todos os governos do mundo e isso não seria diferente no território brasileiro. 

Porém, a dinâmica acolhida pelo Estado foi a de atacar a população mais vulnerável, indo 

contra as medidas básicas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), dando 

continuidade a uma guerra com alvos muito bem estabelecidos (afrodescendentes, indígenas, 

moradores das periferias e favela, e pessoas em situação de rua). Pois, como diria a saudosa 

Elza Soares (2002) “a carne mais barata do mercado é a carne negra”.  

Trazer a reflexão acerca dos elementos que compõe esse tipo de violência, 

estruturada da necropolítica, com a ausência de políticas públicas em meio a uma pandemia, 

assegurada por um Estado que usa da violência física para conter a camada mais atingida da 

população, resulta na efetividade de um projeto político de cunho racista que permanece 

forte no tempo em que nos encontramos, e que demonstra nesse momento pandêmico, todo 
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seu alcance perante a sociedade.  

Concluindo, a tese de Mbembe (2018) se entrelaça a elementos fundamentais da 

teoria e clínica psicanalítica abordados por Freud em sua obra de 1921, Psicologia das 

Massas e Análise do Eu, demonstrando que a legitimação de discursos de dominação, 

provenientes de lideranças e, de como essas se relacionam com seu povo, apontam para a 

questão afetiva, tanto do eu quanto da massa, de origem estrutural infantil que é o 

narcisismo, onde se origina o ideal do eu. Nesse sentido, a necessidade de um resgate da 

potência dessa teoria nos impulsiona a ir além e pensar sobre como esses laços relacionais 

originários que marcam o sujeito, se entrelaçam à segregação, à manipulação das populações 

e aos discursos de ódio. Esses temas são complexos e revelam o sofrimento psíquico 

silenciado e camuflado. Os desafios sociais podem ser resgatados para reler as teorias e 

devem ser debatidos constantemente para que não sejam banalizados, e nem caiam no 

silêncio cômodo que atrasam a nossa transformação social. 
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IDEAIS NEOLIBERAIS DE EMPODERAMENTO 

E A DESPOLITIZAÇÃO DA REALIDADE 

Eixo 1: Psicologia, ciência e ideologia: diálogos, críticas e distanciamentos 

Autor: Vitor Luiz Neto 

Co-autor: Fernando César Paulino-Pereira 

 

Resumo: este trabalho é resultado de estudos, ainda em andamento, do Projeto de Pesquisa 

“Identidade-Metamorfose-Emancipação: processos de construção e transformação” 

(Universidade Federal de Catalão) e de pesquisa de Doutorado em Psicologia Clínica e 

Cultura (Universidade de Brasília). O objetivo é analisar e problematizar o caráter neoliberal 

de políticas de empoderamento na atualidade, com propósitos antiemancipatórios. Para tal, 

foram utilizadas como recurso metodológico pesquisas bibliográficas acerca das temáticas. 

Da metade do século XX para cá houve um enfraquecimento das instituições na sua função 

de satisfação libidinal para os sujeitos, que passam a reinvestir a libido para o próprio eu. 

Concomitante ao processo de hipervalorização do eu frente aos recursos de satisfação 

sociocultural, houve um fortalecimento de políticas de empoderamento de grupos e sujeitos. 

Porém, a partir de ideais (neo)liberais e organizacionais, tais políticas adquirem uma 

representação “antiemancipatória”, por reduzirem a emancipação humana a políticas 

individualizantes, de performance e produtividade, ilusão de independência e de total 

autonomia na produção da realidade, desvinculando os sujeitos da realidade concreta. Tal 

movimento provocaria processos de despolitização e desarticulação sociopolíticas, por se 

engendrar nas relações capitalistas, que se baseiam na individualização das demandas e na 

negação do caráter histórico e dialético dos sujeitos e dos grupos. O empoderamento é 

interpessoal e relacional e age no sentido de reequilibrar as estruturas de poder na sociedade, 

contudo, nesta noção neoliberal, os sujeitos não trabalham para melhorar a percepção sobre 

suas relações, mas para evitá-las, para aumentar apenas sua autoafirmação enquanto sujeitos 

isolados de outros.  

Palavras-chave: modernidade, neoliberalismo, empoderamento, individualização, 

despolitização. 
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1. Introdução 

 O presente trabalho é fruto de atividades no Projeto de Pesquisa “Identidade-Metamorfose-

Emancipação: processos de construção e transformação” da Universidade Federal de Catalão, perpassando o 

desenvolvimento de uma pesquisa de Doutorado em Psicologia Clínica e Cultura, da Universidade de Brasília. 

O objetivo é analisar e problematizar o caráter neoliberal de políticas de empoderamento na atualidade, com 

propósitos antiemancipatórios. 

 Este trabalho se justifica por contextualizar discussões teóricas e 

metodológicas a respeito da temática da autonomia, do empoderamento e da emancipação 

humana, entendendo tais processos como movimentos de participação e transformação da 

existência. É importante ressaltar que este trabalho não visa à crítica aos movimentos de 

empoderamento, pelo contrário, visa a criticar o caráter neoliberal de exigências de 

empoderamento ilimitado do eu perante ao outro, caráter que reduz tais movimentos à 

individualização de demandas e desmobilização para com a produção da realidade.  

É pertinente, também, para o desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência e 

profissão, bem como para o desenvolvimento da sociedade, ao fazer pensar no papel dos 

saberes e fazeres Psi, que ora contribuem para a construção de relações mais equânimes, ora 

reproduzem ideologias de descompromisso social.   

 

2. Metodologia 

Este trabalho é de cunho teórico e se desenvolve em uma pesquisa bibliográfica, de 

caráter qualitativo, a partir de articulações entre teorias da Psicologia, Psicologia Social, 

Psicanálise, História e Filosofia. 

  

3. Desenvolvimento 

Para Giddens (2002), o tempo histórico ocidental denominado de Modernidade 

apresenta relações particulares com a vida individual. Na chamada Modernidade tardia – nos 

tempos mais contemporâneos – se configuram sensações de falta de sentido pessoal, ou de 

que a realidade nada tem a oferecer. Este tempo histórico é marcado por uma espécie de 

isolamento existencial, que não diz necessariamente da separação entre os indivíduos, mas 

entre os indivíduos e os recursos socioculturais e relacionais necessários para viver de forma 

mais satisfatória. 
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Silva e Viana (2015) defendem que da metade do século XX para cá houve um 

enfraquecimento das instituições culturais tradicionais na sua função de satisfação libidinal 

para os sujeitos, que passam a reinvestir a libido para o próprio eu. Este processo de 

reinvestimento não gera, necessariamente, um fortalecimento do eu, fazendo-o se deparar 

com a dificuldade de confrontar e dar sentido à realidade. 

É importante destacar que a despeito de processos subjetivos de indeterminação, 

por conta da reconfiguração na função das instituições culturais tradicionais em oferecer 

sentido, este processo não é visto de forma moral ou negativista. De acordo com Dunker 

(2015), lamentar certas transformações institucionais é ignorar a violência do Estado, a 

intolerância, a exploração e a segregação. É preciso lembrar que o “excesso” de 

determinação e poder também dificulta a representação de experiências de mal-estar e 

sofrimento. 

Desta forma, esta pesquisa propõe que nas últimas décadas, concomitante ao 

processo de hipervalorização do eu frente aos recursos de satisfação sociocultural, houve um 

fortalecimento de políticas de empoderamento de grupos e sujeitos. Porém, a partir de ideais 

(neo)liberais, tais políticas adquirem, também, uma representação “antiemancipatória”, 

justamente por reduzirem a emancipação humana a políticas individualizantes, de ilusão de 

independência e de total autonomia na produção da realidade, desvinculando, 

contraditoriamente, o sujeito da realidade concreta.  

Tal movimento provocaria, também, processos de despolitização e desarticulação 

sociopolíticas, uma vez que se engendra nas relações capitalistas de produção. Neste 

caminho, Lane (1989) defende que a realidade capitalista se baseia na negação do caráter 

histórico e dialético dos sujeitos e dos grupos, sendo necessário pensar a emancipação 

enquanto um movimento de negação dessa negação. 

Ao priorizar o investimento de satisfação no próprio eu, a produção de sentido 

frente às relações se vê deficitária. Produz-se a ilusão de total autonomia e independência do 

eu perante à realidade e ao outro. Estas políticas de empoderamento são produzidas e se 

materializam numa exigência de “máxima saúde mental” e de produção de si mesmo. Exige-

se uma autonomia e um empoderamento ilimitado ao eu, na tentativa de suprimir o lugar do 

outro, como defesa ao mal-estar e ao sofrimento.  

Como refletem Baquero (2012), Roso e Romanini (2014) e Cornwall (2018), 

existem diferentes perspectivas de empoderamento, por ser um conceito relativamente 
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recente nas discussões científicas. Entender estas diferentes perspectivas do empoderamento 

é fundamental para compreender os lados producentes e contraproducentes, os paradoxos 

destas relações.  

Para Baquero (2012), o termo empoderamento aparece, pelo menos de forma mais 

documentada e oficial, no século XVI durante a Reforma Protestante de Lutero sob o nome 

empowerment. Contudo, a utilização crescente do termo se deu a partir da segunda metade 

do século XX, sobretudo a partir da década de 1960, pelos movimentos emancipatórios 

relacionados à luta pela cidadania e da redução da submissão e opressão. 

O empoderamento opera em níveis comunitários e individuais. O empoderamento 

comunitário é, acima de tudo, um processo de mudanças nas estruturas sociopolíticas; um 

processo pelo qual indivíduos e grupos se inserem em formas participativas na realidade 

comunitária, a fim de atingir objetivos coletivamente definidos. É um processo de 

articulação de interesses coletivos em busca da conquista de direitos de cidadania.  

Neste mesmo sentido, o empoderamento individual diz respeito à capacidade de as 

pessoas se sentirem mais participativas nos processos que determinam suas existências. O 

empoderamento individual é intrapessoal, mas, também, interpessoal; é relacional, no 

sentido de transformar as percepções que indivíduos têm a respeito de suas interações com 

pessoas e ambientes.  

Os empoderamentos individuais e comunitários agem no sentido de reequilibrar as 

estruturas de poder na sociedade. Porém, houve uma “apropriação indevida” do termo, por 

conta de relações neoliberais e pela inserção da ideia de empoderamento na realidade das 

organizações de trabalho. A autora afirma que a apropriação organizacional do termo 

empoderamento gera uma redução do significado desse processo ao nível do aumento da 

produtividade de sujeitos e grupos.  

Sendo assim, o empoderamento individual, que se destaca pela capacidade 

interpessoal de significação das relações, se diminui ao conceito de self made man, onde, a 

partir de então, cada sujeito, isoladamente, se faz pelo seu próprio esforço pessoal. Nesta 

noção deturpada do empoderamento individual, o sujeito não trabalha para melhorar a 

percepção sobre suas relações, mas para evitá-las, para aumentar apenas sua autoafirmação 

enquanto sujeito isolado de outros.  

Roso e Romanini (2014) entendem que, embora o empoderamento individual seja 

importante para transformar sujeitos a partir de suas relações com os outros, este processo 
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pode ser passível de outros enfoques, criando noções de sujeitos independentes uns dos 

outros. Neste sentido, os autores resgatam ideias de Paulo Freire a respeito do 

empoderamento individual, para dizer que todo empoderamento, mesmo que individual, 

deve ser social. Se um sujeito, mesmo se sentindo mais livre, não usa esse sentimento como 

sendo um sentimento social, está caindo no risco de promover atitudes individualistas e de 

exclusão do outro e da realidade. 

É neste sentido que Cornwall (2018) aponta o paradoxo do empoderamento 

individual. A autora se utiliza do termo light empowerment para afirmar que, por conta das 

relações neoliberais e das noções de empoderamento a serviço do desenvolvimento e do 

progresso, o termo foi destituído de toda e qualquer confrontação com a realidade social e da 

reflexão sobre as iniquidades materiais e sociais. O termo caiu em um uso individualizado 

de autoempoderamento, onde cada um é responsável por si. O foco passou a ser o 

crescimento individual numa noção atomizada, baseada em interesses próprios de cada 

indivíduo. 

Para Safatle (2021) o modo de produção capitalista, de ideais neoliberais, se faz 

como um modelo socioeconômico e uma política de subjetivação que produz e atua no 

gerenciamento das nomeações do sofrimento e do mal-estar. São práticas que atuam na 

relação desejo, linguagem e trabalho e são marcadas por individualização de processos, 

louvor ao mérito, à motivação, à eficiência-eficácia, ao sucesso e pela abominação ao 

fracasso. 

Neste sentido, o autoempoderamento gera ilusões de indivíduos autorrealizadores, 

auto libertários, ou, como diz Han (2017), sujeitos empresários de si, numa lógica de 

iniciativa, projeto, desempenho e produção. Seria uma capacidade de autorreferencialidade e 

de soberania sobre si, uma certeza (obviamente imaginária) de liberdade pessoal, 

entendendo liberdade enquanto a capacidade do eu ser proprietário e empreendedor de si 

mesmo. Esta relação com a liberdade se faz de forma paradoxal, pois dissimula a auto 

exploração – relações de mercado e de produção que colocam o próprio eu como mercadoria 

- como liberdade pessoal.  

Almeida (2020) aponta que o modo de produção capitalista passa por uma 

reestruturação global a partir dos anos 1970, com o surgimento de novas tecnologias de 

informação e comunicação. Tal reestruturação se intensifica com a precarização do trabalho 
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e com a diluição de direitos trabalhistas, mas numa narrativa de mais autonomia ao 

trabalhador. 

O discurso é de possibilidades de o trabalhador participar do processo de 

empresariado, sob a linguagem de empreendedorismo. O que aparece como maior controle 

do trabalhador em relação ao trabalho, à produção do cotidiano e de si mesmo, na verdade se 

faz sob a forma de exploração, subordinação e precarização. Este processo joga para o 

trabalhador funções e decisões que seriam de caráter empresarial: gerir seu próprio tempo, 

suas finanças, seus contatos, suas responsabilidades de atividade e inatividade; individualiza 

as relações trabalhistas e sociais e desmobiliza o trabalhador do seu caráter coletivo  

Mattos (2011) defende que o projeto moderno (que se estende até a atualidade e do 

qual a própria Psicologia faz parte) aposta no indivíduo como propulsor da cultura e que 

essa aposta gera consequências. A sobreposição dos ideais individuais de realização e 

liberdade podem gerar pessoas e grupos desarticulados e desinteressados de questões 

públicas e coletivas, produzindo relações políticas utilitaristas e instrumentalistas, em vez de 

relações de debate, disputa e posicionamentos. 

 

4. Considerações finais 

A partir dos referenciais teóricos utilizados, foi possível atingir os objetivos de 

analisar e problematizar o caráter neoliberal das relações de empoderamento na atualidade, 

que contribuem para movimentos antiemancipatórios. O empoderamento deveria ser 

pensado como possibilidades de atingir a emancipação humana, a partir da conscientização 

da realidade, de ações e atividades participativas na construção da existência e no 

reconhecimento do ser humano como ser particular e também genérico, que faz parte da 

realidade concreta. 

É necessário pensar e problematizar a Psicologia como parte de políticas de 

empoderamento neoliberais, a partir de discursos individualizantes, de culpabilização, de 

promessas de bem-estar esvaziadas de qualquer significado social. Mesmo que algumas 

ciências psicológicas promovam movimentos emancipatórios, parte da Psicologia ainda, 

pensar o sujeito como ideal a ser moldado ou como produto a ser lapidado para melhoria de 

desempenhos: ainda que profissionais psi critiquem práticas de coach ou de terapias 

alternativas, sob a justificativa de que são fazeres não científicos, a Psicologia, como 

ciência, também reproduz tais ideais e práticas. 
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IDENTIFICAÇÃO E RACISMO: UM LAÇO SOCIAL À 

BRASILEIRA 

Eixo 2: Psicologia e identidade cultural – Psicologia latino-americana como forma de 

resistência. 
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RESUMO: Esse trabalho é fruto das discussões reverberadas no projeto de pesquisa 

Treliça: Corpo, Identificação e Política, desenvolvido durante o ano de 2021, na 

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG. O projeto, que teceu suas elaborações 

por meio de um grupo de estudos, conta com a participação de estudantes de graduação e de 

pós-graduação, bem como professores internos e externos à UEMG e profissionais da área. 

A pesquisa se configurou enquanto um debate acerca das noções de corpo, identificação e 

política a partir de duas obras clássicas da psicanálise: Psicologia das Massas e Análise do 

Eu, de Sigmund Freud, e O Seminário, livro 17 – O Avesso da Psicanálise, de Jacques 

Lacan. Ambos os textos lançam a psicanálise na cena social, fomentando conversas sobre o 

poder, a dominação, o estabelecimento de uma massa e a configuração das figuras de 

liderança, a partir da designação de conceitos-chave como a identificação e o discurso 

enquanto laço social. No texto de 1921 – Psicologias das massas e análise do Eu – Freud 

faz um paralelo entre “as relações do eu e da massa moderna com o outro”, de forma que, 

tanto o indivíduo quanto a massa, constroem a sua própria identidade a partir da 

identificação de um traço e da produção de uma alteridade. A fim de estabelecer um recorte 

de elaborações, centramos o objetivo desse trabalho na leitura do conceito psicanalítico de 

identificação, a partir das proposições da professora, filósofa, antropóloga e grande 

representante dos estudos sobre a cultura negra no Brasil, Lélia González. A metodologia 

utilizada consiste em uma pesquisa bibliográfica, de cunho psicanalítico, percorrida nas 

obras de Sigmund Freud, Jacques Lacan e Lélia Gonzalez, evidenciando os componentes 

discursivos da realidade político-social que alinham os laços identificatórios na sociedade 

brasileira.  

Palavras-chave:  Identificação. Massas. Política. Psicanálise. Racismo.  
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1. Introdução 

O presente trabalho é fruto das discussões elaboradas no projeto de pesquisa 

Treliça: Corpo, Identificação e Política, que desenvolveu suas atividades durante o ano de 

2021, na Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG. O projeto, que teceu suas 

elaborações por meio de um grupo de estudos, conta com a participação de estudantes de 

graduação e de pós-graduação, bem como professores internos e externos à UEMG e 

profissionais da área. O ponto central da pesquisa se configurou enquanto um debate acerca 

das noções de corpo, identificação e política a partir da retomada de duas obras clássicas da 

psicanálise: Psicologia das Massas e Análise do Eu (1921/2020), de Sigmund Freud, e O 

Seminário, livro 17 – O Avesso da Psicanálise (1969-1970/2016), de Jacques Lacan. Ambos 

os textos lançam a psicanálise na cena social, trazendo à tona conversas sobre o poder, a 

dominação, o estabelecimento de uma massa e a configuração das figuras de liderança, a 

partir da designação de conceitos-chave como a identificação (FREUD, 1921/2020) e o 

discurso enquanto laço social (LACAN, 1969-1970/2016). 

Nesse sentido, foi possível a realização de uma leitura da Psicanálise – e também da 

própria Psicologia – no âmbito social, considerando, principalmente, o modo por meio do 

qual os sujeitos ligam-se uns aos outros no interior da sociedade e constroem as identidades 

sociais, não deixando de lado as possíveis implicações que isso comporta. No texto de 1921 

– Psicologia das massas e análise do Eu – Freud faz um paralelo entre “as relações do eu e 

da massa moderna com o outro” (FUKS, 2011, p. 45), de forma que, tanto o indivíduo 

quanto a massa, constroem a sua própria identidade a partir da identificação de um traço e da 

produção de uma alteridade, ou seja, a identidade própria é resguardada em um traço 

identificatório, na medida em que as diferenças são eliminadas e combinadas no outro, 

segregando-o. Por outro lado, Lacan (1969-1970/2026) apresenta que os laços sociais são 

compostos e estruturados pela linguagem e, por isso, denominados como discursos. A 

ordenação da linguagem é dada por uma cadeia significante, a qual é iniciada pelo 

reconhecimento também de um traço identificatório denominado significante-mestre que é 

reconhecido a partir do outro.  Isso significa que é o uso da matriz simbólica da linguagem 

que firma o vínculo do sujeito com o outro, colocando em jogo, a cada modalidade 

discursiva, aquilo que vai regular e ordenar o vínculo estabelecido, lembrando que há 

sempre uma parcela inapreensível pela linguagem, expulsa do laço, acaba causando um 

certo mal-estar no campo das relações.  
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2. Metodologia 

Diante disso, percebemos que tais apontamentos nos permitem direcionar o nosso 

olhar, de maneira crítica, às questões que se apresentam de forma tão ostensiva na sociedade 

contemporânea, como os discursos de ódio, a segregação, o racismo, a homofobia, entre 

outros, identificando as contribuições possíveis e o papel da clínica psicanalítica frente a 

esses cenários que compõem a cena social e subjetiva. A fim de estabelecer um recorte de 

elaborações, centramos o objetivo desse trabalho na leitura do conceito psicanalítico de 

identificação, a partir das proposições da professora, filósofa, antropóloga e grande 

representante dos estudos sobre a cultura negra no Brasil, Lélia Gonzalez. A metodologia 

utilizada consiste em uma pesquisa bibliográfica, de cunho psicanalítico, percorrida nas 

obras de Sigmund Freud, Jacques Lacan e Lélia Gonzalez, evidenciando os componentes 

discursivos da realidade político-social que alinham os laços identificatórios na sociedade 

brasileira.  

 

3. Resultados e Discussão 

Lélia Gonzalez foi responsável por destacar a consciência da mulheridade negra no 

campo da sociologia e antropologia, apontando questões referentes à raça, classe e gênero, 

assim como a participação da mulher negra na construção da democracia racial no Brasil. 

Dentro de seu nicho de pesquisa, aborda o trabalho doméstico das mulheres negras no 

cotidiano brasileiro, ainda considerado subalterno, evidenciando o lugar político, econômico 

e cultural das trabalhadoras domésticas negras no Brasil, possibilitando a identificação do 

racismo enquanto sintoma característico da cultura brasileira. 

           No artigo Racismo e sexismo na cultura brasileira (GONZALEZ, 1984), a 

autora discute acerca de três figuras importantes: a figura da mulata, a mucama (doméstica) 

e a da mãe preta. Essa tríade é necessária para articularmos como a mulher negra se situa no 

discurso de identificação do dominado com o dominador e nos processos constituintes do 

colonialismo. Reconhecendo que o lugar no qual se situa o fenômeno do racismo e do 

sexismo é pensado de maneira fragmentada, Gonzalez defende que só é possível 

compreender o fenômeno de identificação do dominado com o dominador, se entendermos o 

racismo enquanto uma forma sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. As 

categorias centrais para melhor compreensão da lógica de dominador e dominado são as 

noções de consciência e memória, articuladas na relação dialética. A consciência seria o 
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lugar do desconhecimento, da alienação e até do saber, enquanto a memória seria entendida 

como não-saber que se conhece, um lugar de inscrições que restituem uma história que não 

foi escrita. A dialética acontece à medida que a consciência exclui o que a memória inclui. 

          Segundo a autora, no carnaval o mito da democracia racial é atualizado, 

ocorrendo uma inversão: a mulher negra sai do anonimato dos papéis da doméstica e da mãe 

preta para se tornar a “Cinderela do asfalto”; a “mulata deusa do meu samba” depois da 

quarta-feira de cinzas volta a ser apenas a doméstica da Casa Grande contemporânea. “É por 

aí, também, que se constata que os termos mulatos e domésticos são atribuições de um 

mesmo sujeito. A nomeação vai depender da situação em que somos vistas” (GONZALEZ, 

1984, p. 228). 

        Para Gonzalez (1984), o carnaval expõe uma ambigüidade de sentidos em 

torno da tríade mãe preta, mulata ou mucama (doméstica) e a representação do corpo, que 

cotidianamente é recalcado e escondido, no carnaval, esse mesmo corpo se coloca em 

movimento, é desnudo. Aquilo que estava escondido é exibido, a sociedade agora vê e 

observa esse corpo. Engraçado que, é nesse momento do carnaval que a torção discursiva 

que estabelece o dominador e o dominado, ou o Senhor e o Escravo - tomando aqui a 

dialética hegeliana utilizada por Lacan na composição do discurso do mestre - se torna 

evidente, ou seja, no âmago das manifestações culturais brasileiras, o que se revela é que o 

significante-mestre, na verdade, é Preto, “foi roubado pelo escravo que se impôs como 

senhor” (GONZALEZ, 1984, p. 240). A partir desse fenômeno bastante visível no carnaval, 

a autora revira a cena social e demonstra como estamos, nós brasileiros, banhados em 

significantes-mestres não-brancos, que nossa trama de linguagem, a nossa matriz simbólica 

é preta, a exemplo da própria figura materna. Quem é a mãe? Ora, a mãe preta é a mãe, é ela 

que “amamenta, que dá banho, que limpa cocô, que põe prá dormir, que acorda a noite prá 

cuidar, que ensina a falar [...]. Ela é a mãe nesse barato doido da cultura brasileira. Enquanto 

mucama, é a mulher; então ‘bá’, é a mãe” (p. 235). E a branca? A branca é sempre a outra. 

Não é ela que é mestre nas cadeias das nossas identificações.  

Assim, o mito da democracia racial no Brasil é exposto através do carnaval de 

forma invertida, produzindo um status na sociedade brasileira altamente hierarquizada em 

suas relações sociais. Admitir que não somos racistas, não existindo negros e indígenas, 

segundo a autora, seria nosso delírio, um delírio de acreditar que somos todos brancos, 

quase europeus. Essa seria a neurose brasileira, na medida em que há a evidente negação de 
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um passado escravocrata, racista e hierárquico que produz o racismo enquanto sintoma do 

racismo à brasileira, o qual seria a denegação da nossa latina amefricanidade que se volta 

contra aqueles que são o testemunho vivo da mesma “democracia racial brasileira” 

(GONZALEZ, 1983, p. 69). 

           A autora identifica, ainda, duas formas de racismo: o racismo aberto e 

o racismo disfarçado. O racismo aberto é encontrado nos países de origem anglo-saxônica, 

germânica ou holandesa que estabelece que negras sejam pessoas com antepassados negros. 

E, o racismo disfarçado ou racismo por denegação, é o presente nas sociedades de origem 

latina, no qual prevalecem as teorias da miscigenação, da assimilação e da suposta 

democracia racial. Nesse recalque e denegação presente no racismo à brasileira, a mulher 

negra é quem mais sofre, estando em uma posição de ambiguidade frente às identificações 

entre a mãe preta e a mulata do carnaval, passando pela mucama. 

Para Freud (1921) a identificação é definida como um processo psíquico, o primeiro laço 

emocional com outra pessoa. Assim, o sujeito toma para si aquilo que é característico do 

outro, representando uma certa alteração no Eu em função do outro enquanto um objeto. Isso 

se desenrola de três maneiras principais: a tomada do outro enquanto ideal, a formação dos 

sintomas e a identificação ao desejo. No contexto das massas a identificação ocorre pela 

terceira maneira, a identificação ao desejo, ou seja, um ideal, na sociedade latina, onde o 

racismo é disfarçado para cobrir e dar conta do ideal branco eurocêntrico, o discurso que tenta 

fazer cola com o laço social é o da democracia racial brasileira, desmistificado por Lélia 

Gonzalez. A farsa da democracia racial brasileira forma um discurso sustentado por um 

racismo velado que, ao negar  história e memória, traz em consciência uma identificação por 

meio da alienação com o ideal dominador branco, mesmo que os significantes-mestres de 

nossa malha simbólica mostre-nos outra coisa. 

 

4. Considerações finais 

 

Ao identificar como a imagem da mulher negra se subverte no carnaval, Lélia 

Gonzalez expõe os laços sociais formados pelo colonialismo, evidenciando que o discurso 

que ordena e organiza o laço é fruto da estrutura da cadeia significante da sociedade 

brasileira. O Eu, ao apostar na miscigenação enquanto solução para o racismo, recalca a 

história escravocrata e esse Eu próprio se confunde completamente com os outros. Logo, 
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diante da norma que regula as três posições de uma mulher negra, surge o mal-estar que 

desmistifica a democracia racial brasileira.   

         Diante das discussões estabelecidas entre a identificação, os laços sociais, a 

cultura e o racismo, indicamos, ainda, que o segmento desta proposta possibilita 

compreender a interseccionalidade por meio de um estudo que se oriente pela história da 

memória da mulher negra na sociedade brasileira, que se estrutura em termos da linguagem 

dentro do mito da democracia racial. O que ocorre no âmbito das relações sociais é negado 

pelo discurso e o espaço social não comporta e não delimita uma consciência discursiva 

favorável a essa fala. Entretanto, o lugar que ocupamos socialmente produz experiências 

distintas, sendo necessário reconhecer esse discurso para admitir essa neurose brasileira 

negacionista e violenta, reafirmando o posicionamento e o compromisso de uma psicologia 

crítica. 
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LEITURAS DE GÊNERO E FEMINISTAS 

INTERSECCIONAIS EM HISTÓRIAS DE VIDA DE 

MULHERES 65+ 

Eixo 3: Psicologia, vulnerabilidade e direitos humanos: possibilidades para o rompimento 

do silêncio 

Autora: Maria Mariana Gaia de Aquino Meneses Dias 

 

Resumo: Acompanhando a tendência mundial, verifica-se no Brasil um crescimento 

demográfico da população mais velha. Nesse grupo etário, há a predominância de mulheres. 

Gênero e idade são dimensões fundantes de análise da vida social e expressam relações 

básicas por onde se (entre)tecem subjetividades, identidades e se traçam trajetórias. Esta 

pesquisa se objetivou em investigar e compreender os elementos que fundamentam uma 

análise de gênero no processo de envelhecimento. Para isso, foram realizadas entrevistas 

individuais semiestruturadas com 7 mulheres com idades compreendidas entre 68 e 79 anos, 

residentes do estado brasileiro de Alagoas. As entrevistas contaram com um guiaõ 

semiestruturado e foram gravadas através de videoconferência pela plataforma ZOOM. Os 

dados foram submetidos à  análise temática  (Braun  &  Clarke,  2006),  a  partir  da  qual  se 

construíram seis temas principais e dez subtemas, tendo como organizador central 

Perspectivas de Gênero na Análise do Envelhecimento, que originou a seguinte estrutura: o 

tema Trajetória Profissional subdivide-se em: Ocupação Profissional e Reforma; o tema 

Relações Familiares contém dois subtemas: Restrições na Família de Pertença e Rede de 

Apoio na Velhice; o tema Autoimagem e a Visão dos Outros, abrange: Estereótipos Sociais e 

Autopercepção; o tema Os Sentimentos do Envelhecimento não subdividiu-se; o tema 

Classificações Etárias e Valores Atribuídos possui dois subtemas: Diálogo Intergeracional e 

A Imagem da Juventude; e o tema (Não) Identificação com o Movimento Feminista, 

envolve: Pautas Específicas das Mulheres Mais Velhas e A Falta de Representação na Esfera 

Pública. A análise permitiu constatar que a passagem da mulher à velhice é marcada por uma 

série de eventos associados a perdas, como o abandono pelos filhos, a viuvez, o conjunto de 

transformações físicas e a desintegração da sociedade. Observou-se que o aumento da 

expectativa de vida é um avanço, mas também tem se traduzido em perigo, em risco e 

ameaça à reprodução da vida social, principalmente para as mulheres.  

Palavras-chave: Gênero, envelhecimento, velhice. 

 

1. Metodologia 

1.1 Objetivos de investigação 

Essa investigação avançou na tentativa de dar mais visibilidade e voz às mulheres 

de mais idade, objetivando descrever e compreender os elementos das suas vivências no 
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processo de envelhecimento, buscando perceber seus sentimentos e representações 

associados à velhice e como estes definem suas experiências. 

Considerando a prevalência de mulheres na população idosa do Brasil, e 

considerando ainda a importância de percepcionar o percurso do envelhecimento feminino 

para oferecer subsídios no planeamento de políticas públicas voltadas a esse segmento da 

população, verificou-se a relevância significativa da presente pesquisa. 

 

1.2 Participantes 

Participaram deste estudo sete mulheres com idades entre 68 e 79 anos. Todas as 

entrevistadas vivem no estado de Alagoas, no Brasil.  

Uma parte das participantes em estudo foi selecionada por conveniência, através da 

rede de contatos pessoais da investigadora. Outra parte, foi referida e indicada por 

participantes. Dessa forma, foi utilizado uma ferramenta metodológica que denominamos de 

“métodos em cadeia” ou “método da bola de neve” (Fernandes & Carvalho, 2000). Este 

“método da bola de neve”, ocorre quando um indivíduo previamente localizado, nomeia 

outros que integrem os critérios previamente estabelecidos, facilitando assim o contato entre 

o investigador e o próximo participante (Fernandes & Carvalho, 2000). 

Após o estabelecimento do primeiro contato, foi formalizado o pedido de 

colaboraçaõ, por via eletrônica e/ou via telefônica, onde se explicou brevemente em que se 

baseava o estudo e qual o seu objetivo. O fim do recrutamento aconteceu devido à saturaçaõ 

teórica, momento em que as entrevistas e os dados recolhidos alcançam um nível que mais 

entrevistas naõ acrescentariam informaçaõ relevante tendo em conta os objetivos da 

investigaçaõ (Fontanella, Ricas, & Turato, 2008), não iriam melhorar a qualidade da 

informação obtida e nem levariam a uma compreensão mais detalhada do fenômeno em 

estudo (Gaskell, 2002). 

  

1.3 Metodologia de recolha de dados 

O método escolhido foi uma abordagem qualitativa, através de uma entrevista 

semiestruturada, uma vez que esta possibilita o acesso em profundidade das experiências e 

pontos de vista das pessoas. A escolha deste método deu-se porque possibilita a 

compreensão do indivíduo como um ser social e contextualizado, integrado numa sociedade 

com história, valores, significados e intenções que constroem a subjetividade do ser humano 
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(Aires, 2011). O método qualitativo permite o acesso aos significados presentes no discurso 

dos participantes, possibilitando assim a compreensaõ dos fenómenos (Godoy, 1995).  

A conduçaõ das entrevistas foi orientada por um guiaõ elaborado tendo em conta a 

literatura previamente revista. Este guiaõ serviu como suporte para explorar as respostas às 

perguntas elaboradas, mas a entrevistadora teve a flexibilidade de colocar as questões da 

forma que melhor se adequou a cada entrevista. Na finalizaçaõ, abriu-se espaço para 

informações adicionais tanto por parte da entrevistada como da entrevistadora.  

As entrevistas realizaram-se através do Zoom Meetings, que é um programa de 

software de teleconferência de vídeo. Com o advento da Internet, a coleta de dados por meio 

de entrevistas on-line, baseadas no modelo das conversas cotidianas informais que também 

ocorrem on-line, se tornou um procedimento de pesquisa sério e viável (Da Costa, Romão & 

Di Luccio, 2009). Foi solicitada a cada uma das participantes a devida autorizaçaõ para a 

gravaçaõ de áudio das mesmas através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A 

duraçaõ média das entrevistas foi de 60 minutos. Posteriormente, foi realizada a sua 

transcriçaõ verbatim. A transcrição foi fiel ao discurso oral, conferindo fidelidade e 

sobretudo respeito ao conteúdo captado e, mais concretamente, aos significados e 

percepções do discurso de cada participante, com o intuito de reter a essência dos “quês” e 

“porquês” das suas falas.  

1.4 Metodologia de análise de dados 

O método selecionado para analisar os dados obtidos foi a análise temática, uma 

metodologia de caráter qualitativo, que permite identificar, analisar e narrar padrões, 

organizando e descrevendo o conjunto de dados em detalhe (Braun & Clarke, 2006). A 

grelha de leitura tem presente uma perspectiva construcionista social, naõ essencialista/não 

positivista, na qual se destaca a importância das interações e linguagem, através da 

consideraçaõ dos significados pessoais como produzidos e reproduzidos socialmente (Burr, 

1995). 

A partir da análise, identificaram-se seis temas e dez subtemas relacionados entre 

si. O organizador central é Perspectivas de Gênero na Análise do Envelhecimento, que 

originou a seguinte estrutura: o tema Trajetória Profissional subdivide-se em: Ocupação 

Profissional e Reforma; o tema Relações Familiares contém dois subtemas: Restrições na 

Família de Pertença e Rede de Apoio na Velhice; o tema Autoimagem e a Visão dos Outros, 
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abrange: Estereótipos Sociais e Autopercepção; o tema Os Sentimentos do Envelhecimento 

não subdividiu-se; o tema Classificações Etárias e Valores Atribuídos possui dois subtemas: 

Diálogo Intergeracional e A Imagem da Juventude; e o tema (Não) Identificação com o 

Movimento Feminista, envolve: Pautas Específicas das Mulheres Mais Velhas e A Falta de 

Representação na Esfera Pública. 

2. Discussão 

O presente estudo buscou desenvolver, através das narrativas recolhidas, uma 

análise de gênero no processo de envelhecimento, descrevendo as vivências de mulheres 

+65 do estado brasileiro de Alagoas. A análise permitiu constatar que a passagem da mulher 

à velhice é marcada por uma série de eventos associados a perdas, entretanto, a ideia de um 

processo de perdas tem sido substituída gradativamente pela consideração de que os estágios 

mais avançados da vida são momentos propícios para novas conquistas, guiadas pela busca 

do prazer e da satisfação pessoal. Marques (2011) destaca que em termos gerais, parece 

existir uma representação mista das pessoas idosas que incorpora tanto traços negativos 

como positivos. 

As participantes deste estudo trazem em suas bagagens uma diversidade de 

representações definidoras de uma trajetória de vida que se consagra na fase em que se 

encontram. Percebe-se que a participação da família é fator determinante em suas vivências. 

Os dados levantados apontam que essas mulheres, muito conscientes de si e de suas 

limitações, não se consideram velhas. Para elas, a velhice ainda não está referida à idade, 

mas à perda de autonomia e todas elas ainda se consideram independentes e autônomas, 

apesar de já sentirem indícios de comprometimento físico. Apesar de presarem pela 

autonomia, vivem em uma condição que as coloca, de algum modo, atreladas a outra pessoa. 

Para estas, nesta etapa da vida, o trabalho doméstico não se apresenta mais como um 

símbolo da opressão feminina, e poder realizá-lo é condição para a autonomia e 

independência que afastam os dramas de um corpo envelhecido. Vivenciam uma situação 

considerada privilegiada, se comparada a experiência de suas mães e avós, que viveram 

tempos de muita restrição até o fim das suas vidas. Liberadas das obrigações a que se 

submeteram quando mais jovens, consideram-se livres para a realização de um conjunto de 

atividades prazerosas, em um contexto marcado por mudanças culturais, mas apesar dessas 

mudanças, sentem-se vítimas dos estereótipos sociais.  
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Com direitos não respeitados e estrutura de cuidado precária por parte do Estado, 

não se percebem como atoras sociais, assumindo sua não representação no Movimento 

Feminista e na esfera pública. Atualmente, o feminismo é um dos mais importantes 

movimentos políticos, entretanto, dentre as questões já abrangidas, as mulheres mais velhas 

ainda precisam assumir seu lugar de fala na afirmaçaõ de seu protagonismo no movimento 

feminista. 

Cuidar das crianças, dos doentes e de pessoas idosas, foi sempre visto como 

trabalho das mulheres, e a nossa sociedade conta com as mulheres para carregar o fardo do 

não investimento em cuidar. Quais são as implicações desta tendência? Quem tem pensado 

sobre a qualidade de vida desta população em expansão de mulheres mais velhas? É 

necessário questionar as estruturas sociais e econômicas e os processos que têm trancado as 

mulheres na nesses papéis sociais desfavoráveis a sua existência. 

As subjetividades acessadas sugerem a confirmação da ideia de que a imensidão de 

questões atravessadas pelas mulheres no envelhecimento faz com que este processo, torne-

se, realmente, uma questão particularmente feminina. O Brasil hoje é mais sensível aos 

problemas do envelhecimento, mas essa sensibilidade e atenção ainda não são suficientes. 

Na prática, o que vemos é uma precariedade dos mecanismos que dispomos para lidar com a 

velhice. O aumento da expectativa de vida é um ganho, um avanço, mas também tem se 

traduzido em perigo, em risco e ameaça à reprodução da vida social, principalmente para as 

mulheres. 

É urgente a necessidade de entender o envelhecimento feminino na sua plenitude, 

bem como compreender, ampliar e viabilizar as várias formas de enfrentamento que podem 

auxiliar essas mulheres em suas demandas, tendo em vista o quão grave pode ser o 

silenciamento dessas questões e o apagamento social da população idosa. 

3. Considerações finais 

O contexto de experiência das participantes apresenta-se como fundamentador de 

um aprendizado que envolve uma trajetória de vida que passa a ser percebida e analisada sob 

o prisma do envelhecimento. De modo geral, o processo de envelhecimento dessas mulheres 

pode ser visto como maioritariamente positivo. O que se observa é que o envelhecer lhes 

provoca uma análise comparativa com outras etapas da vida até a que se encontram 

atualmente. As participantes visualizam o momento vivido como uma fase em que a 
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maturidade conquistada é vista como um valor, mas as consequências oriundas do processo 

de envelhecimento do corpo também são sentidas e fazem parte leque de preocupações, tais 

como as doenças crônicas e as limitações que surgiriam ou que podem surgir nesse período. 

Para além dos limites sentidos no corpo, evidenciou-se uma limitação social, relativamente a 

serem sujeitas de direitos respeitados e a ocupação de papéis sociais, entretanto, ressaltam a 

importância da autonomia, que traduz a independência conquistada no passado e preservada 

ainda no presente. 

Percebe-se que a ideia de um envelhecimento bem-sucedido que vem sendo 

difundida tem deixado de lado a necessidade de se falar sobre o que ainda naõ foi exposto 

em grandes dimensões, mas que é vivido pelas mulheres mais velhas. Continuar negando 

essa realidade é um reforço às formas de opressaõ. Entender e considerar a hipótese de 

organizaçaõ do futuro da velhice feminina é cuidar para que todos caminhem em direçaõ a 

um envelhecimento com qualidade. É necessário ampliar o que se entende por democracia e 

igualdade, incorporando as mulheres idosas de forma que as políticas públicas possam 

também ser construídas partindo de uma realidade que as cercam, que apesar de parecer 

muito subjetiva, contém problemas que precisam de soluções objetivas e eficazes. É preciso 

que existam previsões institucionais que assegurem que suas vozes também seraõ ouvidas. 

Espera-se que os resultados desta investigação possam contribuir para que a 

atenção à mulher idosa seja legitimada pela escuta qualificada de suas demandas, 

considerando as singularidades inscritas na vivência da mulher nesta fase da vida, pois como 

indica Nogueira (2001, p. 242),  

“enquanto não se olhar para o género como uma relação social, em vez de pólos de uma 

dicotomia de seres inerentemente diferentes, não seremos capazes de identificar a 

variedade e a limitação de poder das mulheres, e de homens, e a opressão existente em 

sociedades particulares”. 
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LUTO E PANDEMIA: MUDANÇAS NO PROCESSO DE 

ENLUTAMENTO 

Eixo VI: saúde mental e pandemia 

Autor(as): Gleice Kelly Silva Pereira; Roberia do Nascimento Silva 

 

Resumo: A pandemia do novo coronavírus impactou a forma como a sociedade vivencia o 

luto, isso trouxe implicações na saúde mental, sendo necessárias adaptações. Assim, o 

presente trabalho tem como objetivo identificar as mudanças que ocorreram no processo do 

luto no cenário pandêmico. Foi realizada pesquisa bibliográfica na base de dados SciELO, 

selecionados 5 artigos, como critérios foram utilizados a seleção dos textos que abordavam 

sobre o luto no período pandêmico e impactos que esse contexto ocasionou na elaboração do 

luto. Após análise foram identificados: mudanças na vivência do luto; fatores de agravo para 

luto complicado; necessidade de adaptação dos profissionais e novas práticas de 

intervenção.  

Palavras-chaves: Luto, Pandemia, Saúde Mental. 

1. Introdução 
 Ao longo de toda a história da espécie humana a morte sempre esteve presente, 

através de tragédias, guerras, pandemias ou causas naturais. Apesar de ser algo certo e 

frequente na sociedade esse tema não é tão discutido pelas pessoas, o que acaba dificultando 

o processo de elaboração do luto. Nos últimos anos as pessoas tiveram que lidar com o 

número elevado de perdas por conta da pandemia do Coronavírus Disease 2019 (Covid-19), 

o que colaborou para que esse assunto fosse mais debatido (LEAKEY,1997; 

BAYARD,1996; RIVIÉRE,1997). 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou em 11 de março de 2020 a 

contaminação causada pelo novo coronavírus como pandemia. Como forma de evitar a 

contaminação e conter a sua expansão, medidas de segurança foram adotadas: o fechamento 

de escolas, obrigatoriedade do uso de álcool gel e máscaras de proteção, suspenção de 

eventos realizados de forma presencial (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Diante desse cenário, a forma de viver o luto e os rituais que o acompanha também 

sofreram modificações. Visto que antes eram realizadas algumas cerimônias que 

possibilitavam aos familiares esse ambiente de despedida e contribuia para o processo de 

luto. Entre esses rituais estão funerais, cremação, sepultamento e celebrações religiosas, com 

a impossibilidade desses eventos foram surgindo novos modos para que ocorresse essa 

despedida, como ‘velórios virtuais’, orações por aplicativos e grupos de apoio online 

(Bitencourt, 2020). 
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No entanto, nem todos os cidadãos tinham a possibilidade de acesso à internet, o 

que acabava dificultando a participação nos novos modos de despedida, impossibilitando 

algumas pessoas de experienciar esse momento, ocasionando consequências futuras, pois os 

rituais são construídos socioculturalmente, configurando-se como importantes no processo 

de elaboração do luto. Assim, a sua não realização é fator agravante para o luto complicado, 

sendo recomendado e necessário a realização de formas alternativas e inovadoras para 

ressignificar esse momento de perda (FRANCO, 2021). 

 

2. Metodologia 

No presente estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, na base de dados 

eletrônica SciELO, abrangendo o período de 2020 a 2022. Foram escolhidas para compor a 

pesquisa as palavras-chave: Luto; Pandemia e Saúde Mental. O resultado da pesquisa 

bibliográfica foi composto por 08 itens, destes foram selecionados 05 trabalhos. Pelo critério 

de inclusão foram selecionados os textos que abordavam o luto em tempos de pandemia da 

Covid-19, como também impactos que esse contexto ocasionou na elaboração do luto e na 

saúde mental. Foram excluídos os documentos em língua estrangeira e que não se 

relacionavam com o tema proposto. A partir dos textos selecionados, após leitura e análise, 

foram identificados aspectos específicos sobre o luto durante a pandemia e elaboradas 

sessões que abrangessem esses aspectos, sendo elas: mudanças na vivência do luto no 

contexto pandêmico, fatores de agravo para o luto complicado e adaptação dos profissionais 

com novas possibilidades de atuação. 

3. Resultados e discussão 

3.1 Mudanças na vivência do luto no contexto pandêmico 

O processo de elaboração do luto tem se desenvolvido de formas diferentes no 

contexto pandêmico, pois os rituais se apresentam de maneiras distintas ao cenário anterior à 

pandemia.  Para o processo de elaboração do luto, os rituais fúnebres são de grande 

relevância, pois proporcionam aos indivíduos um ambiente de despedida. Cada cultura 

apresenta seus próprios aspectos: na cultura brasileira é muito comum o momento de apoio 

de amigos e familiares como uma forma de conforto, o cortejo até o cemitério e os episódios 

religiosos de permanência ao lado do corpo para despedida (VICTOR & AHMED, 2019).  
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Todos esses aspectos dos rituais fúnebres da cultura contribuem para a formação do 

luto, dado que para os familiares é uma forma de homenagear o ente querido no final da 

vida, com a impossibilidade desses momentos por conta da pandemia, os familiares ficam 

com a sensação de negligência e tratamento desumano, possibilitando um maior risco de 

problemas emocionais, como também dificultando o processo de elaboração do luto 

(VICTOR & AHMED, 2019; WALLACE ET AL; 2020). As pessoas tiveram que encontrar 

alternativas para lidar com o cenário pandêmico, pois os ritos se modificaram, a tecnologia 

foi uma alternativa que fez parte desse processo, pois em alguns países os velórios estavam 

sendo transmitidos ao vivo para que pudesse ocorrer o momento de despedida dos familiares 

e amigos (HERNÁNDEZ & BERMAN, 2020).  

Neste período de crise, os profissionais de saúde vivenciaram uma experiência de 

luto de forma direta com a perda, algo frequente no dia a dia deles e não tendo a 

possibilidade de sentir as perdas pelo excesso de trabalho, vivenciando o luto não 

autorizado, quando é negada ao profissional a permissão de sofrer (BRAZ & FRANCO, 

2017).  

3.2 Fatores de agravo para o luto complicado durante a pandemia 

O contexto complexo da pandemia do Covid-19 ocasionou que várias pessoas 

desenvolvessem o luto complicado, dado que alguns aspectos desse cenário contribuíram, 

como perda de mais de uma pessoa próxima (WORDEN, 2018); vulnerabilidade da rede de 

apoio por conta do distanciamento social adotado para conter a doença  (WALLACE ET 

AL., 2020); a não realização dos rituais fúnebres de acordo com os aspectos culturais e 

religiosos (VICTOR& AHMED, 2019); alguns sobreviventes apresentam sentimento de 

culpa por se acharem os responsáveis pela contaminação do indivíduo falecido (TAYLOR, 

2019). 

Quando um familiar recebe o diagnóstico de Covid- 19 e precisa ser internado, todo 

o sistema familiar se altera, pois ocorre um risco iminente de um não retorno para casa, com 

isso perpassa as alterações emocionais (DELALIBERA ET.AL; 2015). A família não 

participa desse processo de maneira tão ativa como antes, pois não pode ir ao hospital para 

conversar com a equipe e nem fazer visitas ao paciente, o que acaba repercutindo no 

processo de elaboração do luto, caso ocorra a perda. E algumas famílias não tiveram apenas 

uma perda, então passaram por esse ciclo várias vezes. 
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3.3 Adaptação dos profissionais e novas possibilidades de atuação — desafios 

enfrentados 

Maria Helena Pereira Franco em seu livro “O luto no século 21 uma compreensão 

abrangente sobre o fenômeno” (2021) aponta sobre os desafios, medos e inseguranças que 

atravessam a prática profissional durante a pandemia da Covid-19. Questionamentos, 

necessidade de adaptação e inovação são fatores que se inter-relacionam e estiveram 

presentes ao colocar em evidência a necessidade de garantir: o sigilo, a privacidade, o acesso 

a aparelhos tecnológicos, o acesso à internet, e o manejo das novas tecnologias, elementos 

importantes para atuação e intervenção do profissional de psicologia em período de 

isolamento social. 

Uma questão importante a ser abordada é de que nem todas as pessoas possuem 

recursos financeiros e tecnológicos que os permitam terem acesso aos serviços de saúde 

mental mediada pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), agravando 

situações de vulnerabilidade e desigualdades sociais. Em pesquisas realizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (2021) apontam que 40 milhões de pessoas não 

possuem acesso à internet. Nas residências que não possuem acesso à internet os motivos 

estavam relacionados à indisponibilidade de serviço (sendo uma das principais causas dos 

domicílios localizados em áreas rurais), nenhum morador sabia usar, serviços de acesso e 

equipamentos eletrônicos caros (ABRANET, 2021; IBGE, 2021). 

É válido ressaltar também a importância de políticas públicas que possam oferecer 

suporte de assistência ao luto para a sociedade. A falta de diálogo e exploração das temáticas 

relacionadas ao luto, sendo ainda um receio e tabu social, dificultam a construção de 

políticas públicas assistencialistas. Alguns estudos empíricos de base populacionais 

realizados destacam que o serviço mais buscado por famílias enlutadas é de recursos 

informais e comunitários, sendo esses cuidados importantes e satisfatórios, destacando-se a 

importância de serem reconhecidos e fortalecidos pelas políticas públicas em junção de 

serviços especializados (AOUN, BREEN, WHITE, RUMBOLD, & KELLEHEAR, 2018). 

3.4 intervenções terapêuticas mediadas pela tecnologia 

Ao abordar sobre a necessidade de adaptação e inovação na prática das 

intervenções terapêuticas durante a pandemia da Covid-19, a utilização da tecnologia como 

canal de comunicação foi a principal ferramenta adotada com o objetivo de continuar com as 
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ações de promoção e cuidado a saúde mental sem, contudo, infringir as normas e orientações 

das medidas de prevenção e segurança contra a Covid-19. Nessa perspectiva o Conselho 

Federal de Psicologia (2020) por meio da Resolução n° 04/2020 dispõe sobre a 

regularização e orientação do serviço de psicologia mediada pelas TICs durante a pandemia 

da Covid-19 (CRP, 2020). 

 Com o período de isolamento social os rituais de luto sofreram limitações. Diante 

da necessidade de adaptação  surgiram estratégias alternativas para lidar com o enlutamento, 

como: a utilização da tecnologia para a despedida, através de ligação por chamada de voz  

ou vídeo;  a criação de um memorial em casa, com um tempo para olhar fotografias, acender 

uma vela  ou escrever mensagem para o ente querido; o encontro de forma virtual com 

líderes religiosos importantes para a família, sendo uma forma de fortalecimento da rede 

socioafetiva (FIOCRUZ, 2020a). 

A utilização das redes sociais como forma de expressar os sentimentos e 

condolências durante o processo luto é um fenômeno recente e com o advento da pandemia 

ganhou ainda mais visibilidade, configurando um luto coletivo (FRANCO, 2021). O 

enlutamento coletivo cria um espaço de apoio social, compartilhamento e reconhecimento 

da perda, fatores importantes no processo de elaboração do luto, pois auxiliam nas 

ressignificações dos afetos (RENTE; MERHY, 2020).  

Sobre o acolhimento aos familiares das pessoas hospitalizadas durante a pandemia, 

neste momento é significativo o estabelecimento do vínculo entre a instituição e os 

familiares com oferta de escuta e informações sobre a rotina e horários de comunicação do 

boletim médico e visitas virtuais. No estabelecimento da comunicação a utilização de 

chamadas telefônicas é o meio mais adequado para o estabelecimento do contato e repasse 

de informações sobre o quadro de saúde do paciente para a família e que essa deve ser 

fornecida pelo médico plantonista (FIOCRUZ, 2020b). Todos esses conjuntos de estratégias 

e manejos refletem a necessidade de adaptação e inovação da prática profissional ao oferecer 

cuidado e assim reduzir o sofrimento (FIOCRUZ, 2020C). 

4. Considerações finais 

Diante do advento da pandemia e suas implicações nos setores sociais, culturais, 

econômicos e políticos, inovações e adaptações foram necessárias. Neste contexto 

vivenciamos o aumento do uso das tecnologias como aliadas no processo de estabelecer 
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comunicação e na realização de atividades básicas do dia a dia durante o período de 

isolamento social. Esse cenário gera medo, incerteza, insegurança e as pessoas temem pela 

própria vida e dos familiares. A morte é um processo inerente para todos os seres humanos, 

os quais também vivenciam o processo do luto. É notório que a pandemia reconfigurou as 

formas da sociedade vivenciar o luto. É identificado características específicas e fatores 

agravantes para o luto complicado, como também novas práticas e aumento do uso das 

tecnologias de comunicação como ferramentas de intervenções psicológicas no auxílio a 

pessoas que estão passando pelo processo do luto. 

Esse processo de adaptação não é algo linear e livre de desafios, ao contrário, 

envolve a necessidade de inovação que muitas vezes se esbarra a limitações que não estão 

presentes em um único setor, englobando questões econômicas e políticas. Logo, torna-se 

mais visível a importância da interdisciplinaridade e aprimoramentos das políticas públicas 

na busca do aperfeiçoamento e promoção da saúde nas questões relacionadas ao 

enlutamento. Além disso, é relevante a sistematização e compartilhamento das práticas 

profissionais realizadas durante o período pandêmico com objetivo de promover a 

construção do conhecimento por meio do diálogo e reflexões sobre o que está sendo feito, 

desafios enfrentando e novas possibilidades de atuação e desenvolvimento. 
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MAPEAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E 

SAÚDE MENTAL DO RESIDENCIAL MONTE PASCOAL 

Eixo 5: Atuações e práticas em psicologia 
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Co- autoras: Elane Keyla Sousa Santana e Daviane Rodrigues Ribeiro 

. 

Resumo: O presente trabalho consiste na apresentação de experiência prática, realizada no 

estágio básico para formação do psicólogo, com o objetivo de aproximar o estudante da 

realidade social dos moradores de um bairro da cidade de Goiânia, sobretudo, na forma 

como se apropriam do espaço e acessam os serviços de políticas públicas existentes no 

território em questão. Neste sentido, objetiva-se trazer dados informativos referentes às 

articulações dos serviços de atenção básica e a saúde mental, com foco nos serviços que vão 

abranger o Residencial Monte Pascoal. Foram relevadas características importantes das 

percepções de vida dos profissionais e usuários dos serviços públicos, a partir das definições 

de território, pessoa, cuidado e sofrimento. 

Palavras-chave: saúde; atenção básica; território; formação do psicólogo.  

1. Introdução  
O território para além de uma concepção de delimitação geográfica de terra 

também possui um sentido simbólico, único para cada ser humano e grupo que o ocupam. 

As pessoas que vivem em determinado local fazem parte de uma história passada e que se 

constitui ao longo do tempo, deixando suas marcas nas casas, vias públicas, e construindo 

espaços onde são feitas as trocas sociais (Junges & Barbiani, 2013). Assim, o território 

exerce um poder histórico, de identidade cultural e, ao mesmo tempo, um poder político 

administrativo (Moraes & Canoas, 2019).  

Atribuindo essa característica de território inerente a vida social e organização dos 

poderes políticos, observa-se a relação entre as condições de qualidade de vida e o 

desenvolvimento socioeconômico e como as pessoas são atendidas em suas necessidades, 

por meio das políticas públicas (Junges & Barbiani, 2013). Especialmente, nas políticas de 

atenção básica e saúde mental, o território vem a ser essencial na organização e disposição 

dos serviços da saúde, com base no exercício da integralidade e atenção psicossocial em 

saúde mental (Lemke & Silva, 2013). 

Para tanto, a instalação de Centros da Saúde da Família (CSF) e o serviço realizado 

pelo agente comunitário de saúde são primordiais nos esquemas de fluxos dos serviços. 

Onde o objetivo é a organização das redes de assistência, produção do cuidado integral e de 
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qualidade dos usuários (Dimenstein al., 2005). Para que esses atendimentos ocorram com 

integralidade cabe ao profissional de saúde compreender as esferas dimensionais do sujeito 

que dele precisa. As esferas dimensionais são os diversos aspectos que envolvem o ser, 

como: aspectos individuais, culturais, sociais, físicos, psicológicos, políticos, etc. A relação 

saúde-doença, então, deve ser percebida como uma nova dimensão, dentre tantas outras e 

não de forma isolada (Ministério da Saúde, 2013).  

Nesse sentido, reconhecer e buscar compreender o território, em seu caráter 

geográfico e existencial, na forma como os diferentes atores sociais ocupam e constroem 

sentidos e relações naquele espaço, é requisito para que os profissionais atuem nos 

diferentes dispositivos de políticas públicas. Portanto, desde o momento da formação, o 

psicólogo como profissional que integra os serviços de saúde por meio do Sistema Único de 

Saúde (SUS), assistência social por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e 

as articulações da Rede de atenção Psicossocial (RAPS), deve buscar maior intimidade não 

só sobre o funcionamento formal dos diferentes dispositivos, mas também de sua realidade 

cotidiana em cada território.  

2. Metodologia 

O estudo realizado decorre da proposta de articulação entre a formação do 

psicólogo e a realidade da população. Neste sentido, buscou a imersão no território 

geográfico e existencial de uma das integrantes do grupo, com o intuito de conhecer a 

localidade a partir de dados coletados em entrevistas e observações. O objetivo da coleta de 

informações, foi reconhecer tanto o funcionamento dos dispositivos de políticas públicas 

existentes no bairro, quanto a percepção e uso que os moradores fazem. Foram entrevistadas 

oito pessoas: uma auxiliar de atividades administrativas do CSF; uma coordenadora de 

escola; uma agente comunitária de saúde; um guarda patrimonial; um membro de uma 

instituição religiosa; três moradores mais antigos do Residencial Monte Pascoal. 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE), e foram submetidos a uma entrevista semiestruturada. Também foram realizadas 

duas observações no campo, uma no Centro de Saúde da Família do Parque Eldorado Oeste 

e a outra em um lote abandonado no Residencial Monte Pascoal, utilizado como campo de 

futebol. A coleta desses dados, entrevistas e observações, foram analisadas de modo 

qualitativo, embasadas em referências teóricas relevantes.  
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3. Resultados e Discussão 

O Residencial Monte Pascoal faz parte da região administrativa Oeste, possui um 

total de 1.298 habitantes. O ano de fundação do bairro é incerto, sem fontes oficiais, mas 

acredita-se que a venda dos primeiros lotes do Residencial Monte Pascoal ocorreu entre os 

anos de 2006-2007, de acordo com as entrevistas realizadas. Segundo os moradores, os lotes 

foram vendidos sem ser feita a pavimentação no bairro, o que trouxe dificuldades de 

locomoção e dificuldades respiratórias para a população. A luta dos moradores pela 

pavimentação do Residencial Monte Pascoal perdurou por muitos anos, finalizada em 2020, 

após a assinatura da ordem de serviços de pavimentação pela Secretaria de Infraestrutura e 

Serviços Públicos (Prefeitura de Goiânia, 2020). 

Para os moradores entrevistados, ao longo dos anos, o bairro pouco se desenvolveu. 

Não existem espaços públicos destinados ao lazer, saúde, educação e segurança. Segundo os 

entrevistados, as trocas sociais ocorrem nas idas à igreja, nas boas relações de convivência 

com vizinhos e nos encontros dos jovens em um campo de terra, improvisado pelos 

moradores, para jogar futebol. Para Moreira e Castro-Silva (2011), as trocas sociais podem 

gerar bons encontros entre as pessoas, que provocam uma satisfação de vida, portanto, a 

carência desses espaços públicos é um aspecto que impacta a construção de relações 

comunitárias.  

No que diz respeito aos serviços de saúde, a instalação de uma unidade Básica de 

Saúde (UBS) tem sido uma promessa antiga da prefeitura. Para receber assistência médica, 

os moradores vão até o CSF Eldorado Oeste, que fica no Parque Eldorado Oeste, bairro 

vizinho.Na atuação da promoção e prevenção da saúde,além do trabalho realizado na 

unidade de saúde,se observa a parceria desses profissionais com as redes de ensino. Foi 

constatado que a escola municipal que abrange o Residencial Monte Pascoal conta como 

Programa de Saúde na Escola (PSE), onde os profissionais de saúde realizam visitas e 

palestras na instituição de ensino, buscando com estratégias auxiliar na atenção primária, nas 

situações de risco e vulnerabilidade (Farias et al., 2016). 

Esses serviços realizados pelo CSF juntamente com os agentes comunitários de 

saúde, são essenciais na identificação das demandas, requisitando intervenções resolutivas e 

preventivas, que podem evitar a utilização de outros recursos assistenciais mais complexos 

(Dimenstein et al., 2005). Entretanto, os moradores mostraram insatisfação quanto ao 

serviço de saúde oferecido pelo CSF, reclamando da falta de médico e do mau atendimento 
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dos funcionários. Em contraposição a auxiliar de atividades administrativas do CSF, relatou, 

também, grosserias por parte dos usuários que vão à unidade. Mencionou que o ambiente de 

trabalho é inadequado em sua estrutura física, e se torna estressante devido à carga horária 

extensa e as demandas em relação à quantidade de funcionários disponíveis. 

 Ademais, a auxiliar de atividades administrativas e a agente comunitária de saúde 

ressaltaram dificuldades no entendimento dos serviços que são oferecidos, por parte das 

pessoas que procuram a unidade, ocorrendo alguns enganos. Nesses casos os profissionais 

prestam as devidas orientações, que por vezes não são compreendidas. Entende-se que tais 

situações problemáticas levantadas, dificultam o acesso dos usuários ao sistema de saúde, 

que vão até a unidade na busca de atendimento de qualidade, que seja favorável em todo o 

processo de cuidado (Azevedo & Barbosa, 2007).  

Embora ocorram alguns contratempos, o CSF procura manter os fluxos dos 

serviços prestando orientações e realizando possíveis encaminhamentos. Nas situações de 

demandas de pessoas que apresentam sofrimento psíquico, foi relatado que essas pessoas 

são direcionadas para o CAPS II Esperança. A região Oeste também conta com os Serviços 

Residências Terapêuticas (SRT), a SRT Esperança I e SRT Esperança II, masculina e 

feminina, que vão abranger o Residencial Monte Pascoal. 

Quando há necessidade de encaminhamentos para unidades de atendimento médico 

público psiquiátrico, o município de Goiânia conta com duas unidades: o ambulatório e o 

pronto socorro. Essas unidades de atendimento médico psiquiátrico se articulam com as 

demais, de modo a manter sempre os serviços substitutivos aos manicômios (CAPS, 

Residências Terapêuticas, Centros de Conveniências, etc.) como referência em saúde 

mental, atuando no contexto hospitalar de portas abertas (Ministério da Saúde, 2013). Para 

Moreira e Castro-Silva (2011), é indispensável pensar nas articulações dos serviços de saúde 

mental, em uma perspectiva comunitária, em como os indivíduos com sofrimento psíquico 

são tratados e respeitados em seus direitos civis no convívio diário com as pessoas. 

Assim como o CSF se articula com as unidades de saúde mental também é feita 

essa ligação com os serviços de assistência social. Fazendo encaminhamentos para o CRAS 

Vera Cruz II, ou para o CRAS Jardins do Cerrado, ou para a SEMAS (Secretaria Municipal 

de Assistência Social). Apenas um dos moradores entrevistados demonstrou ter 

conhecimento sobre o CRAS Vera Cruz II e os serviços oferecidos.  Alguns participantes 

citaram uma instituição religiosa que pratica ações solidárias, fazendo doações de alimentos 
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e oferecendo conselhos. Notou-se que as práticas de assistência social são pouco associadas 

às políticas públicas como um direito e comumente relacionadas às ações solidárias (Silva & 

Bonatti, 2020).  

A responsabilização do governo aos serviços de assistência social, assim como aos 

outros dispositivos públicos, se faz necessária na proteção grupal e individual. Uma vez que 

todos os moradores entrevistados relataram conhecer casos de violência no bairro, e 

afirmaram ser uma realidade frequente. Nas situações de violência doméstica, o guarda 

patrimonial entrevistado, relatou “dar voz de prisão”, imobilizando o agressor até que a 

polícia militar chegue. Entende-se que essa prática traz muitos riscos ao profissional, que 

não possui as competências e instrumentos necessários para tal ação (Oliveira, 2004). De 

acordo com a agente comunitária de saúde, quando são percebidos casos de violência 

doméstica, a mesma orienta a vítima a ir até o CSF, para que de lá, sem possíveis riscos, seja 

feita a denúncia, acionando a guarda municipal. 

Diante das considerações acima, observa-se ao longo do texto como as redes de 

serviços se articulam e o defasamento em algumas delas, no sentido da falta desses serviços 

e no comprometimento do acesso a eles. Os profissionais entrevistados, apesar de todas as 

dificuldades vivenciadas na atuação, afirmaram sentir satisfação em ajudar as pessoas. A 

satisfação pessoal dos profissionais reflete no exercício do seu trabalho, para que estes se 

sintam realizados e transformem potencialmente sua comunidade (Ministério da Saúde, 

2013). 

4. Considerações Finais 

A experiência prática no estágio proporcionou, sobretudo, compreender a 

relevância da aproximação com o território para a formação em psicologia. Entendendo que 

o profissional de saúde que está inserido nesse contexto, deve conhecer e localizar os 

serviços públicos que abrangem determinada região, para que se possa orientar devidamente 

o usuário e realizar encaminhamentos. Além do mais, uma atuação eficaz só é possível 

quando se conhece a fundo a realidade vivida pelas pessoas daquele território e as reais 

demandas da comunidade. Assumindo uma postura crítica que se orienta através das 

políticas públicas, na proteção individual e grupal, e desenvolvimento das potencialidades.  

Com a conclusão deste trabalho pode-se perceber que embora a intersetorialidade 

dos serviços públicos ocorra, existem falhas que interferem e prejudicam o acesso dos 
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moradores do Residencial Monte Pascoal, como: a sobrecarga dos funcionários no exercício 

do trabalho, os enganos por parte dos usuários em relação às competências das unidades, a 

distância considerável de boa parte dos serviços públicos, problemas de locomoção e a 

incompreensão das práticas de assistência social como um direito. Todas as situações 

problemáticas apresentadas ao longo do trabalho são desfavoráveis para o exercício da 

integralidade em saúde e fazem com que o usuário se sinta desamparado em seu sofrimento. 
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RESUMO: O suicídio é um ato executado pela própria pessoa diante de uma dor emocional 

e desconforto subjetivo que resulta em uma ideação ou comportamento suicida. Foi 

realizado um minicurso online, mediado por dois acadêmicos membros da equipe técnica do 

Laboratório de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Luto (LEPILU) sobre os impactos 

psicossocioemocionais da série “13 reasons why” nos sobreviventes após a ocorrência do 

ato suicida. A violência autoprovocada permeia alta carga de sofrimento, de desespero e dor 

e ocorre principalmente para a primeira pessoa que encontra o corpo do falecido. As 

estratégias de posvenção incluem o apoio, escuta sensível e atenta aos enlutados, tendo em 

vista os sentimentos de negação, raiva, medo, barganha, comuns após perdas. O público 

ouvinte demonstrou alto sofrimento existencialista, com situações de enorme pressão, e 

autocobrança. Diante disso, o minicurso teve como objetivo conceitualizar o ato, acolher o 

sofrimento dos ouvintes e tornar possível o diálogo e quebra de estigmas da sociedade sobre 

o ato suicida para diminuir as chances de sua ocorrência.  

Palavras-chaves: Posvenção, Suicídio, Psicologia, Enlutamento, Sobreviventes 

1. Introdução  

O ser humano possui a capacidade de se readaptar perante a inúmeras situações que 

possam vir a ser, de certo modo, conflituosas. A forma como isso irá se concretizar 

dependerá das circunstâncias das quais o indivíduo está inserido, pois a vivência é singular e 

peculiar a cada um. Dito isso, o ser humano é posto a presenciar momentos que causam dor 

emocional e desconforto subjetivo, uma vez que somos compostos de relações e 

experiências sociais, suscetíveis a confrontos sentimentais e a perdas. 

Cabe reconhecer, no entanto, que essa pressão acumulada que a coesão social exerce 

sobre o sujeito pode resultar em uma ideação ou comportamento suicida (Ribeiro & 

Moreira, 2018). Esse fenômeno, por sua vez, é definido como um ato deliberado executado 
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pela própria pessoa, consciente e intencionalmente, por mais que possa ser ambivalente, cuja 

intenção seja a morte (ABP, 2014). Diante um contexto de crise, dor emocional e desespero 

do qual o indivíduo não consegue conter, o mesmo busca o fim de sua existência num ato 

suicida por estar transbordado em dor subjetiva intolerável (de Oliveira, 2017). 

A ideia social de morte provém de um processo histórico, econômico e é constituído 

pelas dimensões existenciais, subjetivas e espirituais (Hayasida, Figueira, Assayag & de 

Matos, 2014). Discutir sobre o suicídio ainda é considerado um tabu social e religioso 

(Rheinreimer & Kunz, 2015). Isso ocorre pelo fato de que se considera a ação como um 

pecado passível de julgamento a quem efetua e aos familiares/amigos que sobrevivem.  

Concomitantemente, as mortes ditas como inesperadas, como o suicídio, são 

consideradas potencialmente complicadas, por terem características de ruptura repentina e 

pela falta de preparação ao luto diante da perda (Carnaúba, Pelizzari & Cunha, 2016). Em 

virtude disso, há a possibilidade de experienciar sentimentos de culpa, raiva, sensações de 

desamparo, solidão, abandono e rejeição (Fukumitsu & Kovács, 2016). Silva e Marinho 

(2017), ao revisarem a literatura, afirmam que a vastidão reativa do luto dependerá da 

vinculação do enlutado e o suicida, bem como a intimidade e intensidade entre eles, além da 

forma como se deu o ato em si e o amparo recebido pela rede social serem condições que 

poderão influenciar o processo da perda. 

Kubler-Ross (2020) acentua que por mais que a ciência avance, o ser humano tende a 

negar a realidade da morte. A autora específica que em situações de perda, quem vive o luto 

passa por estágios, não necessariamente subsequentes. O primeiro, conhecido como negação 

e isolamento, assume um papel de parachoque após a notícia, como uma espécie de defesa 

temporária e de aceitação parcial. O estágio que confere a raiva será composto por esse 

sentimento, muitas vezes sem razão plausível, bem como de revolta e de culpa. Na fase da 

barganha, os enlutados apelarão pela exigência e atos em que se pede favores que serão 

recompensados ao terem o falecido de volta. Já na depressão, a pessoa se sentirá mais 

debilitada emocionalmente, com aflições existenciais e incapacidade de suportar a dor da 

perda. Por fim, o estágio final de aceitação demonstra um alívio ao sofrimento e 

reorganização das ideias, trazendo conforto onde há dor emocional e psicológica. 

É compreendido, desta forma, que a desvinculação unilateral amorosa diante de um 

suicídio desencadeará desprazer, dor e tristeza, requerendo um espaço-tempo subjetivo 

suficiente para amenizar, estruturar e se adaptar a essa dor psicossocioemocional 
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proveniente da perda de quem se ama (de Almeida et al., 2015). Além disso, destaca a 

diferenciação do luto normal e o luto tido como patológico: quando a condição de 

sofrimento profundo é aliviada gradativamente diante da perda do sujeito suicida, tem-se o 

luto normal, porém, no caso de não se aceitar e reconhecer essa perda, demandando maior 

tempo para processar o fato e reprimindo os sentimentos, implica-se no chamado luto 

patológico (Bouza & Barrio, 2010).  

Demanda-se esclarecer que nesses casos, perante ao luto após um suicídio, o termo 

comumente utilizado é sobrevivente, por estar relacionado a ressignificação da perda em si. 

Já as estratégias de intervenção perante aos impactos da morte por suicídio denomina-se 

posvenção (Santos, Campos & Tavares, 2015 apud da Silva & Teixeira, 2021). Para 

exemplificar a teoria apresentada, foram utilizadas algumas cenas específicas da série “13 

reasons why”, a qual verbaliza, de forma fictícia, alguns conflitos que podem acontecer 

dentro e fora da escola durante a adolescência, apresentando questões como fragilidade 

emocional, bullying, abusos físicos e sexuais, uso de drogas dos nomeados sobreviventes. 

2. Metodologia  

Para o estudo comparativo foi elaborado um minicurso realizado na 14ª Jornada da 

Cidadania da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), com 2 (duas) horas de 

duração, no formato remoto, através da Plataforma Microsoft TEAMS, durante a pandemia 

do COVID-19, com a participação síncrona de 162 ouvintes. A mediação foi realizada por 

uma acadêmica de Psicologia do 9º período e um acadêmico de Enfermagem do 5º período, 

membros do Laboratório de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Luto (LEPILU), sob 

supervisão da professora mestre Marina de Moraes e Prado Morabi. O minicurso teve como 

objetivo a exposição e análise interpretativa dos impactos psicológicos, sociais e emocionais 

aos enlutados devido a um suicídio de um familiar ou de amigo próximo, através da 

definição de saúde defendida como bem-estar biopsicossocial. Buscou-se aprofundar a 

contextualização e correlação do luto e ramificações teóricas da temática do suicídio, como 

também a posvenção, apresentando um estudo de caso. Para isso, foram utilizadas cenas da 

série “13 Reasons Why” (2017-2020), adaptação cinematográfica do livro “Thirteen 

Reasons Why”, de Jay Asher. 

 Foi realizada uma revisão sistemática da literatura que tem como referencial o luto 

e o processo da morte, além do comportamento e ato suicida e do tabu manifestado quanto 

ao assunto, cuja apresentação manifestou explanação de relatos que foram intercalados com 
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os levantamentos realizados, sob total sigilo neste trabalho. Por se tratar de um tema que 

pode ser considerado um estopim desencadeador de sentimentos adversos, foi realizado um 

acolhimento e divulgação de informações preventivas.  

3. Resultados e Discussão  

Segundo Carnaúba, Pelizzari & Cunha (2016), o luto diante de uma morte repentina, 

como o suicídio, pode ter reação traumática, pois as lembranças dolorosas persistem. Pela 

mesma razão, a sobrecarga se torna superior para a primeira pessoa que encontra e vê o 

corpo do suicida (Fukumitsu & Kovács, 2016). Em “13 Reasons Why” é retratado a mãe de 

Hannah vendo-a na banheira de casa, após o ato suicida. O desespero, a dor e a aflição 

demonstrados por ela influenciam seu luto. Esses sentimentos também foram expressos 

pelos participantes, em especial no relato que um médico encontrou o corpo de seu irmão, 

após dias desaparecido, sendo relatado que isso influenciou por muito tempo em sua 

profissão.  

O ato suicida está relacionado à dor existencial insuportável, como uma forma de 

pedir ajuda e ser acolhido (de Oliveira, 2017). Na série, durante a exposição de trabalhos na 

sala de aula, a professora da turma de Hannah Baker lê a carta que ela escreveu, em 

anônimo, da qual questiona se a única forma de não se sentir mal é parar de sentir qualquer 

coisa para sempre. Muitos de seus colegas se dividem sobre o que acharam do conteúdo 

lido, pois alguns acreditam ser um pedido de ajuda, enquanto outros julgam ser alguém 

querendo chamar atenção. No minicurso, ao ser apresentado a cena, alguns participantes 

compartilharam vivências semelhantes, das quais tiveram familiares/amigos que tentaram 

pedir ajuda antes de cometer o ato ou durante as ideações suicidas e revelam o quão 

prejudicial é o julgamento nesses casos, pois a apatia, como demonstrado na série, tende 

desencadear mais danos emocionais. Sendo assim, os sobreviventes passam a ter que lidar 

com o turbilhão dos próprios sentimentos, como também os do suicida (Fukumitsu et al., 

2015 apud Rocha & Lima, 2019). 

Mecanismos de defesa como a fuga da realidade, isolamento afetivo e negação, além 

de sentimentos de solidão foram experienciados por todos na série após Hannah morrer, em 

especial ao personagem Clay Jensen, que era o melhor amigo de Hannah. Em muitos 

episódios ele a vê e conversa com ela, na tentativa de amenizar o sentimento de falta, 

corroborando com os relatos do minicurso, onde alguns ouvintes explicitaram situações 

semelhantes, compartilhando as emoções e abalos psicológicos que vivenciaram.   

https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00ZME3vivJ7y-9Or4Dw1ljnWVjAug:1613151469916&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+-+ufg+telefone&ludocid=719938572529962908&sa=X&ved=2ahUKEwic49TC8eTuAhWYE7kGHQmlC5wQ6BMwIXoECCQQAg
mailto:(62)3209-6202
https://fe.ufg.br/


187 

 

 

             Faculdade de Educação -Universidade Federal de Goiás  

      R. 235, 307 - Setor Leste Universitário CEP: 74605-050 Goiânia – Goiás 

      Telefone:(62)3209-6202/e-mail:secretariagraduacaofeufg@gmail.com  

Site: https://fe.ufg.br/ 

É comum a prevalência de sintomatologia psicopatológica e transtornos 

psiquiátricos, como a ansiedade e depressão nos sobreviventes, assim como um elevado grau 

de ideação suicida (Jordan & Mcintosh, 2011 apud da Silva & Marinho, 2017), explicitado 

na série, onde o personagem Clay é diagnosticado com esses transtornos e o Alex faz uma 

tentativa de suicídio. Apesar dos exemplos tragos no minicurso serem fictícios, essas 

situações demonstraram serem de fato reais, pois muitos participantes demonstraram que a 

rotina e seus comportamentos foram alterados e muitos passaram a ter sintomas depressivos 

e ansiosos.  

A série é uma construção dos porquês que a protagonista Hannah Baker utiliza para 

expor seus principais sofrimentos, que culminaram em seu suicídio e, também, detalha como 

que esse ato enterneceu as pessoas que compunham sua rede social e familiar. Do mesmo 

modo que o seriado apresenta um alto nível de culpabilização dos amigos e dos pais de 

Hannah após ela provocar sua própria morte, durante a troca de experiências dos ouvintes no 

minicurso, algumas pessoas revelaram que, por muito tempo, se sentiram delegados a culpa 

por ter tido alguém próximo que acabou suicidando, relatando o sentimento de que poderiam 

ter feito algo para mudar isso ou que poderiam ter sido mais atentos e evitado a ação. 

Evidencia-se assim a prevalência de sentimentos de responsabilidade, por parte dos 

enlutados, por acharem que provocaram o ato, o que é muito presente nos sobreviventes 

(Osmarin, 2015).    

4. Considerações Finais  

Os enlutados sobreviventes podem desenvolver mecanismos de defesa, como 

negação, raiva, autoculpabilização e fuga da realidade ao relembrar as memórias do suicida. 

As situações evidenciadas em “13 Reasons Why” manifestaram-se de forma semelhante nos 

ouvintes do minicurso, que relataram alta pressão social e sofrimento existencialista com 

abalo psicológico diante das perdas inesperadas. A culpa foi o sentimento majoritariamente 

apontado como o principal fator desencadeador para o desenvolvimento do luto complicado 

nos sobreviventes. De forma ficcional e reflexiva, a série ilustra um dos mais graves e sérios 

problemas de saúde pública, pouco mencionada na sociedade: o suicídio. Buscou-se, por 

meio do minicurso, a abertura do diálogo sobre o ato suicida e suas implicações 

psicossocioemocionais, na intenção de conscientizar os ouvintes quanto à ocorrência desse 

fenômeno, muito presente nos dias de hoje. Sugere-se eventos e materiais que dialoguem 

sobre a ideação suicida para evitar que os suicídios ocorridos na teledramaturgia de 13 
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Reasons Why aconteçam realmente, sendo uma forma de rastrear comportamentos que 

indiquem a ideação suicida, para que os casos de violência autoprovocada permaneçam 

somente na ficção e não tornem-se realidade.  
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MINICURSO SOBRE RECONHECIMENTO DO LUTO 
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 Eixo 5: Atuações e Práticas em Psicologia 
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Miranda Marques 

 

RESUMO: O luto pode ser compreendido como um processo de construção de significados 

diante da ruptura de um vínculo, envolvendo dimensões físicas, emocionais, intelectuais, 

espirituais e sociais, sendo que, quando não reconhecido, pode ser um fator agravante do 

sofrimento do enlutado. Diante do contexto eminente a pandemia da COVID-19, ficou 

evidenciada a necessidade de educação sobre perdas, mortes e lutos. O Laboratório de 

Estudo, Pesquisa e Intervenção em Luto (LEPILU) da Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás (PUC Goiás) promoveu um minicurso durante a 14ª Jornada da Cidadania da 

universidade PUC Goiás, através da plataforma Microsoft Teams, com a participação 

síncrona de 71 ouvintes com o tema: “Reconhecimento do Luto Paterno: Uma análise do 

Luto Não-Reconhecido no filme Paternidade”. Através da apresentação dos conceitos 

teóricos acerca do luto e mensuração das contribuições dos ouvintes em uma nuvem de 

palavras sobre a percepção individual relativa à temática, ao início e ao fim do minicurso, 

foi possível observar que obteve-se na nuvem de palavras do final mais contribuições 

positivas do que no início. A educação sobre luto, quando entendida como forma de dar 

sentido à vida, traz a possibilidade para o desenvolvimento pessoal, aperfeiçoando e 

cultivando a escuta empática. Evidencia-se assim a necessidade de falar sobre a temática do 

luto, apesar dos desafios oferecidos pela conspiração do silêncio.  

Palavras-Chave: Luto, Educação, Psicologia, Ressignificação. 
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1. Introdução 

Compreende-se o luto como processo de construção de significados após a quebra 

de um vínculo (Franco, 2021), seja pela morte real ou uma perda simbólica, que atravessa 

diversas dimensões do sujeito, como a dimensão emocional, intelectual, física, espiritual e 

social (Worden, 2013), permeando os vários estágios do ciclo vital e diferentes espaços 

psicossociais: família, escola, trabalho, unidades de saúde e instituições de toda ordem. 

Tem-se assim o luto como um processo de ressignificação, um período de transição, onde 

poderão ocorrer momentos em que o enlutado se sentirá melhor e outros momentos em que 

se sentirá pior (Soares e Mautoni, 2013). 

O processo de luto pode ser elaborado de forma individual ou coletiva e sua duração 

poderá variar em meses ou anos, tendo não um efeito de superação, mas de aceitação do 

fenômeno da perda. Cada indivíduo então será afetado de diferentes formas, dado que o luto 

é um processo do sujeito, o que reforça a sua singularidade, mas também é experienciado no 

âmbito social, sendo frequentemente deslegitimado e/ou invisibilizado. É o que ocorre no 

caso dos lutos não-reconhecidos, onde o sujeito não tem seu pesar reconhecido socialmente 

(Doka, 1989), em decorrência de que a sociedade em que o indivíduo está inserido, de 

acordo com seus aspectos sociais e culturais sobre perda e luto irão determinar como e se a 

pessoa poderá se enlutar. Quando a pessoa se desvia desse padrão imposto socialmente, 

ocorre o não franqueamento do luto (Quintans, 2018). O luto, quando não reconhecido, 

causa um sofrimento adicional ao enlutado, visto que a não autorização resulta em uma falta 

de suporte social (Caselatto, 2015). 

Exatamente por ser subjetivo, complexo, universal e por ser, ainda, considerado um 

tabu, as conversas e a desmistificação sobre morte e luto são imprescindíveis. Segundo 

Kovács (2005), embora a morte esteja próxima dos indivíduos, ocorre uma grande falha de 

comunicação que se denomina conspiração do silêncio, onde o falar sobre a morte é 

silenciado ou evitado. No contexto atual, permeado complexamente pela pandemia da 

COVID-19 que atingiu a população mundial em 2020 e que foi responsável por diversas 

perdas reais (mortes) e simbólicas (isolamento, perda de emprego, etc), evidencia-se a 

necessidade da educação sobre perdas, mortes e lutos para o público geral, sendo oportuna a 

criação de espaços que abordem a temática e fomentem conversas e trocas de experiências 

acerca do luto. 
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Assim, o Laboratório de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Luto (LEPILU) da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) promoveu, durante a 14ª Jornada da 

Cidadania realizada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás  (PUC Goiás) e 

direcionado para o público-geral, um minicurso com o tema “Reconhecimento do Luto 

Paterno: Uma análise do Luto Não-Reconhecido no filme Paternidade”. 

2. Metodologia 

O minicurso ocorreu durante a 14ª Jornada da Cidadania da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (PUC Goiás), tendo a duração de 2 (duas) horas, de modo remoto, através 

da Plataforma Microsoft TEAMS, no 2º semestre de 2021. O minicurso teve a participação 

síncrona de 71 ouvintes, organizado e mediado por dois acadêmicos do 8º período do curso 

de psicologia e orientado pela professora do curso de Psicologia na Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás e mestre em psicologia Marina de Moraes e Prado Morabi. Inicialmente 

realizou-se o desenvolvimento de uma nuvem de palavras/frases pelo aplicativo Mentimeter, 

desenvolvida pelos ouvintes a partir da pergunta: “O que é o Luto para você?”, no objetivo 

de avaliar a percepção anterior à discussão da temática. Em um segundo momento, foram 

apresentados conceitos das dimensões e aspectos do luto e, subsequentemente ao momento 

expositivo, foi realizada uma discussão relacionando os conceitos expostos com cenas do 

filme Paternidade (2021), proporcionando momentos reflexivos de integração teórica, 

técnica e vivencial. Ao final do minicurso, foi realizada novamente a formação de uma 

nuvem de palavras/frases pelo aplicativo Mentimeter, com o mesmo questionamento 

realizado inicialmente no minicurso, no objetivo de avaliar a percepção dos ouvintes acerca 

do tema após a discussão realizada através da análise das palavras. 

3. Resultados e Discussão 

Na análise da nuvem de palavras/frases, as palavras/frases foram divididas em 3 

(três) eixos: aspectos negativos, positivos e neutros. Inicialmente, nos aspectos negativos, 

foram identificadas as palavras/frases: Sentimento de Perda, Melancolia, Dor, Tristeza, Fase 

Díficil, Ausência, Perda, Vazio e Falta; nos aspectos positivos, foram identificadas as 

palavras/frases: Respeito a alguém, Recomeçar, Ressignificar, Reconstrução, Saudade, 

Enfrentamento e Momento Necessário; nos aspectos neutros foram selecionadas as 

palavras/frases: Passagem, Processo e Sentimento pela Perda. Na formação da primeira 

nuvem de palavras, evidenciaram na nuvem as palavras “Perda”, “Saudade” e “Tristeza”, 
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sendo as mais descritas pelos ouvintes para descrever o significado de luto para si. Após a 

discussão, foi solicitado novamente que os ouvintes apresentassem na nuvem de 

palavras/frases a sua perspectiva acerca do luto, onde foi possível identificar no eixo de 

aspectos negativos: Melancolia, Abismo, Vulnerabilidade; nos aspectos positivos, foram 

identificadas as palavras/frases: Processo Ímpar de Mudança, Aceitação da Vida Real, 

Saudade, Ressignificação, Fortalecimento, Amor, Humanidade, Esperança, Transformação, 

Crescimento, Despertar; nos aspectos neutros, foram identificadas as palavras/frases: 

Transição e Não da Vida Idealizada. Considerando a formação da segunda nuvem de 

palavras, evidenciaram-se as palavras “Ressignificação” e “Amor” como significados para o 

processo do luto. 

Analisando os dados aparentes, é possível observar inicialmente a prevalência de 

aspectos negativos na perspectiva dos ouvintes acerca do processo do luto, tendo 

estatisticamente um índice de 47,4% das palavras obtidas na nuvem de palavras/frases, em 

detrimento de um índice de aspectos positivos de 36,8%. Após a apresentação do minicurso, 

o índice de aspectos negativos caiu para 18,7% do total das palavras/frases obtidas, em 

detrimento a um crescimento exponencial dos aspectos positivos, que alcançou o índice de 

68,7% do total, tendo um crescimento de significados positivos acerca do tema luto de 

31,9%. 

A educação acerca do luto, perdas e morte, quando entendida como forma de dar 

sentido à vida, traz a possibilidade para o desenvolvimento pessoal, aperfeiçoamento e 

cultivo do ser através de uma escuta empática e uma essência do cuidar em detrimento a 

uma educação oferecida como padrão de informação, receita pronta ou doutrinação, 

oportunizando ao ser humano, mesmo esmagado por uma sociedade desumana e 

massificadora, a condição de florescer e se desenvolver (Kovács, 2003), demonstrando que 

existe a possibilidade de se discutir o luto, perdas e morte, através de uma comunicação 

empática (Franco, 2021) de modo a esclarecer e dar novos significados a quem se educa. A 

análise estatística apresentada anteriormente permite observar que além dos efeitos 

educativos que a discussão acerca da temática oferece, o luto, como um processo singular, 

complexo e universal, estende-se para uma condição além-do-fenômeno, possibilitando, pela 

educação e discussão do tema, a construção e reconstrução dos significados individuais dos 

ouvintes acerca do luto.  
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4. Considerações Finais 

Apesar de ainda ser interdito falar sobre luto, por ser considerado complexo, faz-se 

necessário compreender que todos irão experienciar esse processo, o que ficou ainda mais 

evidente com a pandemia da COVID-19. Através do minicurso sobre “Reconhecimento do 

Luto Paterno: uma análise do luto não-reconhecido no filme Paternidade”, foi possível 

perceber que espaços adequados para estudar, discutir e acolher as diversas falas e 

colocações sobre o luto contribuem para novas perspectivas e desmistificação de tabus. 

Evidencia-se assim a necessidade de falar sobre a temática do luto, apesar dos desafios 

oferecidos pela conspiração do silêncio, na intenção de promover reflexões, atribuição de 

significações e ressignificações acerca do assunto, além da necessidade de espaços para 

promover o reconhecimento e confirmação dos lutos vivenciados devido ao atravessamento 

da temática nas pessoas.  
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NECROPOLÍTICA: IMPACTOS DA RAZÃO NEGRA NO 

COTIDIANO ESCOLAR 

Eixo 04: Formação: a Psicologia e a construção do caráter crítico 

Autora: Janaína Sandra Pereira 

 

Resumo: o conceito de necropolítica, pouco discutido ainda pela psicanálise, vem 

aparecendo no ambiente acadêmico. A Necropolítica pode ser definida como o poder estatal 

que agencia negligências políticas através da escolha de quem o Estado “faz morrer e deixa 

morrer”. Essa pesquisa vem trazendo através de uma metodologia bibliográfica, a análise 

acerca dos efeitos e impactos da necropolítica no campo da educação. O conceito de 

biopolítica, que é tomado por Achille Mbembe ao formular o seu de necropolítica, parece 

orientar parte das desigualdades educacionais no Brasil. Estas evidenciam que os estudantes 

brasileiros negros e indígenas estão em desvantagem no sistema educacional, mesmo com 

legislação que garante acesso e a permanência da juventude de segmentos racializados na 

escola. Assim intensifica-se a necessidade e o desafio de investigar o conceito de 

necropolítica para pensarmos as consequências da segregação dos corpos negros e indígenas 

dos espaços escolares, na perspectiva da direção do direito a morrer.  

Palavras-chave: necropolítica, biopoder, racismo, educação, psicologia. 

 

1. Introdução  

A Necropolítica pode ser definida como o poder estatal que agencia negligências 

políticas através da escolha de quem o Estado “faz morrer e deixa morrer”. Com pauta em 

base na análise crítica dos principais textos, entrelaçando às realidades apresentadas no 

cotidiano da vida escolar, seja concernente à construção dos saberes (epistemológicos) ou às 

relações sociais (espaços de convívio). A reflexão trazida pelo grupo sobre os impactos da 

necropolítica no campo da Educação no Brasil partiu de uma das principais consequências 

desse modelo violento de civilização: a morte simbólica do sujeito, em uma sociedade 

marcada pelo racismo estrutural. O conceito de biopolítica, que é tomado por Achille 

Mbembe ao trazer o conceito de necropolítica, parece orientar parte das desigualdades 

educacionais no Brasil. Estas evidenciam que os estudantes brasileiros negros e indígenas 
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estão em desvantagem no sistema educacional, mesmo com legislação que garante acesso e 

a permanência da juventude de segmentos racializados na escola. Assim intensifica-se a 

necessidade e o desafio de investigar o conceito de necropolítica para pensarmos as 

consequências da segregação dos corpos negros e indígenas dos espaços escolares, na 

perspectiva da direção do direito a morrer. 

A questão do racismo se apresenta como um assunto urgentemente necessário, 

principalmente por sabermos ser esse o tipo de discriminação estruturante das relações 

sociais no Brasil. O pesquisador Silvio Luiz Almeida (2018, p. 27) reflete que “o racismo se 

expressa em processos de subalternidade e se reproduz nos âmbitos da política, da economia 

e das relações cotidianas”, fornecendo subsídios para analisar a exclusão social da população 

negra no Brasil. 

Racismo é uma forma sistemática de discriminação, que tem a raça 

como fundamento, que se manifesta por meio de práticas conscientes 

ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para 

indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. (Almeida, 

2018, p. 25) 

Portanto, é possível compreender o racismo como uma construção ideológica que 

tem servido à dominação e à exploração dos povos negros e indígenas, por isso vem sendo 

reproduzidos historicamente, processos de exclusão e de extermínio. A exclusão social 

configura-se devido às condições precárias fornecidas à população para usufruir das 

possibilidades que a sociedade capitalista e o neoliberalismo oferecem, estabelecendo a 

desigualdade pelo não acesso aos seus direitos sociais básicos, bem como às instâncias de 

poder, insuficiência econômica e formas desiguais de distribuição de renda, bens e serviços, 

como saúde e educação. A Necropolítica fundamenta essa desigualdade social, seja por 

processos de sonegação ou pela impossibilidade de o sujeito acessar condições dignas de 

trabalho, seja por um processo histórico de violências simbólicas que coloca determinados 

grupos étnico-raciais à margem enquanto sujeitos de direito. 

 

2. Metodologia 

Considerando que é dever do Estado definir e organizar o sistema educacional, 

sendo esse mesmo Estado responsável pela manutenção do poder e dos privilégios de 

determinados grupos em função do Capital, o pensamento eurocêntrico é hegemônico na 
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construção filosófica do currículo.  

Essa pesquisa vem trazendo através de uma metodologia bibliográfica com base em 

Silvio Almeida (2018), “O que é racismo estrutural?”, Frantz Fanon (2008), “Pele negra, 

máscaras brancas” Foucault (2010),  “Em Defesa da Sociedade” e Achille  Mbembe (2017), 

“Necropolítica”, uma análise acerca de seus efeitos e impactos da necropolítica no campo da 

educação. O conceito de biopolítica, que é tomado por Achille Mbembe (2017) ao trazer o 

conceito de necropolítica, parece orientar parte das desigualdades educacionais no Brasil. 

Estas evidenciam que os estudantes brasileiros negros e indígenas estão em desvantagem no 

sistema educacional, mesmo com legislação que garante acesso e a permanência da 

juventude de segmentos racializados na escola. 

 

3. Resultados e discussão 

Partindo da invisibilidade de pensadores ao reducionismo das identidades culturais 

dos segmentos racializados, bem como o apagamento dos saberes indígenas, 

afrodescendentes e africanos, a escola reproduz a lógica colonial e praticamente, enquanto 

política curricular ou práticas de gestão, não se contrapõe ao racismo estrutural. Com base 

no mito de resguardar a democracia, a escola “para todos” tem endereço e cor definida, o 

apartheid está presente desde a organização da distribuição dos espaços, restando aos 

bairros periféricos a aglomeração e a falta de estrutura adequada nas escolas. Intramuros, as 

relações de biopoder podem ser observadas na divisão dos postos de trabalho, na 

naturalização da violência racial, na reprodução do racismo epistêmico. 

Nesse cenário, de acordo com Foucault (2010), o racismo, além de uma ideologia, é 

uma prática que deve ser compreendida como ferramenta de poder, utilizado para promover 

e ter controle sobre a vida, denominado como biopolítica – o holocausto judeu, para o 

pensador francês, foi a sua expressão máxima. Enquanto a Biopolítica se interessa em 

promover e prolongar a vida dos grupos que detinham a soberania, a Bio se redefine em 

Necropolítica no sentido de trazer a marca da submissão da população racializada à morte. 

Para Mbembe (2018), o biopoder se constitui da política, e para os quais a vida é uma 

possibilidade política, ou seja, uma política de morte atrelada à raça. Logo, a Necropolítica e 

a Biopolítica convergem a uma característica em comum, o poder. Tendo o colonialismo, o 

apartheid e a escravidão como algumas das formas de exercer esse necropoder, que cerceia 

a liberdade conferida ao indivíduo e ao seu corpo – nesse caso, os corpos não brancos. 
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Assim, o conceito de necropolítica compreendido enquanto “o poder e a capacidade 

de ditar quem pode viver e quem deve morrer” (Mbembe, 2018, p. 5), é instrumento 

utilizado pelo Estado para ditar como a sociedade contemporânea está atravessada pela 

normalização da morte violenta, sobretudo a das pessoas pertencentes a grupos 

subalternizados. Desse modo, entende-se que a violência está ligada à estrutura que organiza 

os vínculos sociais, reproduzindo-se no cotidiano escolar, tanto em termos das relações 

interpessoais quanto do racismo epistêmico, que exclui a produção de saberes e os 

conhecimentos dos segmentos populacionais racializados. 

 

4. Considerações finais 

Compreendendo o Brasil como um país racista, onde a necropolítica, enquanto 

política da e para morte, articula as relações sociais e as políticas públicas, entende-se que as 

diversas instituições funcionam como braços necropolíticos, incluindo o sistema 

educacional, que segrega muito mais do que agrega, da educação infantil ao ensino superior. 

No contexto pós-cotas, as políticas de ações afirmativas modificaram o perfil étnico-racial 

da universidade brasileira. Todavia, os currículos continuam, em linhas gerais, 

monoepistêmicos e eurocentrados. Propostas filosóficas e educacionais como as 

apresentadas em o Pensar Nagô de Muniz Sodré (2017), que apontam para o Afro-

perspectivismo de Renato Noguera, a Pedagoginga de Allan da Rosa, a Pretagogia de Sandra 

Haydée Petit, entre tantas outras construídas pelos movimentos sociais negros, indígenas ou 

do campo têm buscado descolonizar o pensamento, forçando as políticas de currículo à 

pluriepistemicidade e ao combate do genocídio epistêmico. Nesse sentido, no campo da 

educação brasileira, a contracolonialidade, como propõe o pensador quilombola Antônio 

Bispo dos Santos, há de ocupar o nosso sistema educacional, da creche à universidade. 
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NEGRITUDE E SAÚDE MENTAL: O FAZER PSICOLÓGICO 

EM UMA SOCIEDADE RACISTA 

Eixo 3: Psicologia, vulnerabilidade e direitos humanos: possibilidades para o rompimento do 

silêncio; 

Autor(a): Tainá Cristina Dias Santos do Carmo 

Co-autores(as): Ana Rita Castro Trajano 

 

Resumo: A escravização de pessoas negras oriundas do continente africano foi um marco na 

história da humanidade. No que se refere ao Brasil, muitos foram os efeitos desse período 

histórico na sociedade, a exemplo da difusão do racismo. Este consiste em uma ideologia de 

supremacia de uma raça sobre outra, promovendo desigualdades sociais e engendrando 

precárias condições de existência do povo negro, e, em decorrência disso, essa população 

tem sido oprimida durante séculos, fato que persiste até os dias atuais. Tendo isso em vista, 

discutiremos os contextos que alicerçaram o momento histórico atual do Brasil, partindo de 

um ponto de vista histórico-social para compreender as mazelas vividas pela população 

negra em nosso país. Além disso, por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental, 

evidenciamos por meio de números e ilustrações extraídos de periódicos científicos e 

pesquisas quantitativas já publicadas, os efeitos de sofrer racismo para a saúde mental e os 

desafios enfrentados por pessoas negras diariamente. Com isso, procuramos destacar a 

importância da ampliação de debates e estudos a respeito da negritude, principalmente na 

perspectiva da valorização desta, como forma de modificar estruturas estigmatizadas. Bem 

como busca-se apontar os possíveis papéis que a Psicologia pode desempenhar na luta 

antirracista, a começar pelo aprofundamento de estudos sobre questões étnico-raciais desde 

a graduação, como um importante caminho para que profissionais da área possam promover 

bem-estar às pessoas negras, que, muitas vezes, são negligenciadas não só pela sociedade, 

como também pela academia.  

Palavras Chave: Racismo, negro, psicologia, saúde mental. 

 

1. Introdução 

Mais de cento e trinta anos após o fim do período escravocrata no Brasil – ao 

menos legalmente –, a tensão racial persiste na sociedade e os efeitos advindos da 

escravização de pessoas negras pela elite branca são deletérios. De acordo com os dados da 
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ONU Brasil (Organização das Nações Unidas) de 2017, a cada 23 minutos, um jovem negro 

é assassinado no país, são 63 mortes por dia, que totalizam 23 mil vidas negras perdidas pela 

violência letal por ano. Esses índices revelam não apenas a realidade que assombra a 

população negra (que compreende os que se autodeclaram pretos e pardos), mas também que 

o mito da democracia racial no país é uma falácia.  

Marcado no corpo, o racismo é evidente de diversas formas, inclusive diante da 

desigualdade de oportunidades entre negros e brancos, o que acarreta em sofrimentos ético-

políticos, que na perspectiva da Psicologia Social Crítica, são definidos por Sawaia (1999) 

como um sofrimento que abrange as múltiplas afecções do corpo e da alma que mutilam a 

vida de diferentes formas, não sendo de ordem individual, mas sim “gerado pela situação 

social de ser tratado como inferior, sem valor, apêndice inútil da sociedade pelo 

impedimento de desenvolver, mesmo que uma pequena parte, o seu potencial humano” 

(SAWAIA, 1999, p. 109).  

Diante dessa conjuntura, se a experiência de uma pessoa negra no Brasil interfere 

diretamente também em sua saúde mental, cabe à Psicologia acolher o sofrimento dessas 

pessoas, de modo a auxiliá-las na elaboração de suas questões e desmistificação de estigmas 

depreciativos, a fim de lhes propiciar o exercício verdadeiro da cidadania e da saúde mental. 

Haja vista esse contexto, objetiva-se com o presente estudo compreender como o racismo 

estrutural na sociedade brasileira impacta a saúde mental da população negra, com vistas à 

reflexão e discussões sobre possibilidades e desafios de intervenções da Psicologia. 

 

2. Metodologia 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documental, essencialmente 

qualitativa, cujas fontes foram livros, periódicos científicos, pesquisas quantitativas já 

publicadas, dentre outras, como vivências particulares como mulher negra e debates em 

formato de lives, comuns em tempos de pandemia e isolamento social. 

 

3. Resultados e Discussão 

No Brasil e em outros países colonizados, a escravização consistiu em um sistema 

de opressão e exploração de pessoas negras raptadas de seus locais de origem no continente 

africano para desempenhar trabalhos compulsórios em condições desumanas, fato que durou 

alguns séculos e marcou de forma definitiva a humanidade: 
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“O Brasil, última nação das Américas a abolir a escravização, foi o maior país 

escravista dos tempos modernos, sendo que o tráfico de escravizados para esta 

nação foi responsável pela deportação de cerca de seis milhões de negros(as) da 

África subsaariana” (REIS; GOMES, 20056 apud CFP, 2017, p. 22).  

Os desdobramentos desse período assumiram grandes proporções. Enquanto no 

continente africano ocorreu a dizimação de um significativo contingente populacional, no 

Brasil, tornou-se um marco em diversos aspectos, principalmente no que tange à construção 

da negritude daquele momento em diante.  

A respeito do período colonial e sua organização, é preciso evidenciar que ele não 

compreende apenas meios de produção e sistema de acumulação de riqueza. Também faz 

parte do colonialismo “(...) um forte aparato repressivo e, de outro lado, um sólido aparato 

de ordem ideológica, com a finalidade de transmitir, impor e manter ideologias que, em 

última instância, justificavam e legitimavam a exploração colonial” (ANTUNES, 2012, p. 

46). Ou seja, com vistas a estabelecer controle absoluto, os colonizadores enfraqueceram os 

escravizados não apenas do ponto de vista físico, mas também da produção de 

subjetividades. 

Não obstante, após a vinda da família Real portuguesa para o Brasil, o governo e a 

elite lançaram mão de duas estratégias articuladas para continuar a rebaixar e deter corpos 

negros, com medo de que eles se revoltassem como aconteceu no Haiti no movimento pela 

independência. São elas: a importação e a adaptação de teorias racistas originalmente 

elaboradas na Europa, citadas anteriormente, e a imigração maciça de brancos europeus 

(CFP, 2017).   

O uso de teorias racistas importadas da Europa articulou a criação de mitos. Muitos 

desses mitos atravessaram décadas e acabaram tornando-se parte da construção da cultura 

brasileira. Assim, o suporte de ideologias em que o mito se constitui acabou, pois, 

transmitindo narrativas que brasileiras e brasileiros assumiram como verdadeiras sobre 

pessoas negras, e estas assumiram como verdadeiras sobre si mesmas, ainda que as teorias 

tenham sido refutadas cientificamente.  

Da política de imigração e branqueamento, fica evidente que o maior interesse em 

relação aos negros era promover o seu apagamento e extinção. Recentemente, Mbembe 

(2018, p. 5) cunhou o termo necropolítica para se referir ao “(...) poder e à capacidade de 

ditar quem pode viver e quem deve morrer”, poder este que é detido por aqueles que 

exercem a soberania, ou seja, por aqueles que exercem o controle, como o governo e as 
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elites. Embora denominada há pouco tempo, a prática da necropolítica não é um advento 

contemporâneo.  

De acordo com o CFP (2017), perto da abolição da escravização, em 1850, foi 

promulgada a Lei 601, que regulamentou a concessão de terras públicas e tornou mais fácil a 

expedição de títulos de propriedade para estrangeiros, ao passo que para os ex-escravizados 

não houve nenhuma lei, política ou programa; “o resultado foi jogar aquela imensa 

população negra liberta num processo de competição desigual com a mão de obra imigrante 

e branca. Sem nenhuma política pública reparadora” (CFP, 2017, p. 40). Consequentemente, 

a abolição da escravização resultou numa modificação superficial na estrutura, uma vez que, 

sem políticas públicas adequadas para a inserção no mercado de trabalho, a população negra 

segue sendo a base da pirâmide social e vivendo em situações precárias. O sociólogo e 

político Edson Santos, em entrevista ao portal de notícias G1 em 2008, reiterou: “[A 

abolição] Foi uma luta das mais belas ocorridas no Brasil, mas não teve medidas posteriores 

de cidadania para a população negra. O negro deixou a senzala para morar na favela”.  

Diante do contexto sócio-histórico de uma sociedade que se construiu alicerçada na 

exploração e humilhação dos povos negros oriundos do continente africano, é indubitável 

que o sofrimento psíquico que atinge negros e negras no Brasil atualmente não é um fato 

isolado, tampouco individual. Além disso, após o mapeamento dos efeitos da disparidade 

social histórica que acomete grande parte das pessoas negras em nosso país, apontadas por 

meio de dados extraídos de pesquisas recentes, evidencia-se a angústia gerada pela repetição 

das situações de discriminação racial durante séculos, acarretando em sofrimentos e abalos 

na saúde mental de negras e negros na sociedade brasileira.  Por isso, utilizamos de autoras 

como Maria Aparecida Bento, que discorre sobre a branquitude e suas performances, como o 

pacto narcísico e Neusa Santos Souza, com seu texto sobre o “tornar-se negro”, para discutir 

respectivamente, as subjetividades brancas e negras.  

Numa relação de oposição e complementaridade à propagação da branquitude 

como ideal, há a desvalorização dos traços negros, o que resulta em um cenário no qual 

pessoas negras precisam lidar não apenas com o fato de não possuírem as características 

exaltadas pela sociedade, mas também por serem detentoras daquelas que são 

ridicularizadas. “É com desprezo, vergonha ou hostilidade que os depoentes referem-se ao 

‘beiço grosso do negro’; ‘cabelo ruim do negro’; ‘bundão do negro’; ‘primitivismo sexual 

do negro’ e assim por diante” (COSTA, 1983, p. 6). Em meio a tanta opressão, muitas vezes, 
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a pessoa negra é vencida pelo cansaço e acaba por introjetar uma visão negativa sobre si 

mesma, o que afeta sua autoestima e interfere em seu desenvolvimento pessoal.  

Inúmeros são os impactos do racismo para o processo de construção da pessoa 

negra como ser humano, uma vez que, na busca por si mesma, por pertencimento e 

autoafirmação, ela enfrenta não só pressões externas, como internas. Essa realidade resulta 

em relevantes efeitos àqueles que nascem e se desenvolvem em contexto de discriminação 

racial. Combinado a esses sofrimentos psíquicos e emocionais, o atual genocídio da 

juventude negra revela que seus corpos ainda são vulneráveis e não são aceitos. Além disso, 

de acordo com dados de 2010 levantados pelo Laboratório de Demografia e Estudos 

Populacionais da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o Brasil é o país com maior 

número de negros do mundo fora do continente africano, mas grande parte das pesquisas 

sobre essa população acontece no âmbito demográfico ou econômico, poucas compreendem 

a saúde mental (AZEVEDO, 2019).  

Sendo assim, partimos para outro eixo da pesquisa, compreendendo como 

fundamental o investimento e a valorização da negritude como resgate de autoestima, forma 

de desalienação e meio propulsor de resistência; prestamos atenção aos processos de 

redescoberta e valorização dos traços e cultura negros, que perpassam pelo aquilombamento 

e pela busca por novas possibilidades de construção como pessoa. Visto isso, seguimos para 

a compreensão dos papéis que a psicologia pode desempenhar frente à luta antirracista, 

relembrando a Resolução CFP n. 018/2002, cujo objetivo foi estabelecer normas de conduta 

para os psicólogos especificamente em relação à discriminação racial. No entanto, percebe-

se uma defasagem quanto ao desenvolvimento de um conjunto de estratégias referentes ao 

manejo clínico do combate ao racismo, cabendo a cada profissional a busca por referências e 

engajamento na causa, que muitas vezes, acaba deixando a desejar.  

Por isso, utilizamos a autora Jeane Tavares para construir estratégias cruciais para 

lidar com o sofrimento psíquico gerado pelo racismo, indicando a importância da 

correspondência racial/étnica (quando pacientes e provedores de saúde mental compartilham 

a mesma raça ou etnia), a formação de uma identidade racial como modo de fortalecimento 

psíquico, a necessidade de um ambiente seguro e livre de preconceitos, bem como que 

profissionais da saúde reconheçam a realidade de viver em uma sociedade racializada. 
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4. Considerações finais 

Embora cada vez mais a discussão sobre Psicologia e relações étnico-raciais venha 

ganhando espaço e até mesmo publicações, a falta de estabelecimento de diretrizes eficazes 

para o combate ao racismo, a falta de mapeamento da relação entre algumas patologias e 

pessoas negras, e, por fim, a ausência desse assunto nas grades curriculares dos cursos de 

graduação em Psicologia representam uma negligência da academia, pois, apesar de ser um 

grande desafio, há uma urgência enorme, tanto física quanto subjetiva nesses feitos.  

O trabalho na luta antirracista é amplo, compreendendo desde a promoção da 

acessibilidade às negras e negros mais vulneráveis socialmente, o desenvolvimento de 

estratégias para a intervenção com pacientes com queixas latentes ou manifestas de 

discriminação racial até a tentativa de desconstrução e desalienação da branquitude. Uma 

vez que há limitações que extrapolam o campo da Psicologia, para a luta antirracista obter 

alcance e efetividade, é preciso um engajamento geral e articulado, englobando diversos 

segmentos da sociedade de maneira conjunta. Enquanto isso não ocorre, é preciso 

prosseguirmos em busca de mais saberes e práticas a respeito da contribuição do fazer 

psicológico para a luta antirracista, a construção de novas trilhas e a desconstrução daquelas 

obsoletas e racistas. 

  

5. Referências 

ANTUNES, Mitsuko Aparecida Makino. A Psicologia no Brasil: um ensaio sobre suas 

contradições. Psicologia: Ciência e Profissão, Brasília, v. 32, n. spe, p. 44-65, 2012. 

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-98932012000500005>. Acesso em: 24 out. 

2020.  

AZEVEDO, Janaína. Negros do mundo. Juiz de Fora: Laboratório de Demografia e 

Estudos Populacionais - Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, 2010. Disponível em: 

<https://www.ufjf.br/ladem/2010/01/24/negros-do-mundo/>. Acesso em: 19 jan. 2021.  

BENTO, Maria Aparecida Silva. Pactos narcísicos no racismo: branquitude e poder nas 

organizações empresariais e no poder público. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – 

Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade, 

Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.  

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA – CFP. Relações raciais: referências técnicas 

para atuação de psicólogas/os. Brasília, DF: CFP, 2017.  

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA – CFP. Resolução CFP n. 018/2002, de 19 de 

https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00ZME3vivJ7y-9Or4Dw1ljnWVjAug:1613151469916&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+-+ufg+telefone&ludocid=719938572529962908&sa=X&ved=2ahUKEwic49TC8eTuAhWYE7kGHQmlC5wQ6BMwIXoECCQQAg
mailto:(62)3209-6202
https://fe.ufg.br/


206 

 

 

             Faculdade de Educação -Universidade Federal de Goiás  

      R. 235, 307 - Setor Leste Universitário CEP: 74605-050 Goiânia – Goiás 

      Telefone:(62)3209-6202/e-mail:secretariagraduacaofeufg@gmail.com  

Site: https://fe.ufg.br/ 

dezembro de 2002. Estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação ao 

preconceito e à discriminação racial. Brasília, DF: CFP. Disponível em:  

<https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2002/12/resolucao2002_18.PDF>. Acesso em: 8 

fev. 2021.  

COSTA, Jurandir Freire. Prefácio. In: SANTOS SOUZA, Neusa. Tornar-se negro: as 

vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Edição 

Graal, 1983. 

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da Silveira. Salvador: 

EDUFBA, 2008.  

G1. Os negros saíram da senzala para morar na favela, diz ministro. G1 - São Paulo, 13 

maio 2008. Disponível em:  

<http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL464569-5598,00-

OS+NEGROS+SAIRAM+DA+S 

ENZALA+PARA+MORAR+NA+FAVELA+DIZ+MINISTRO.html>. Acesso em: 6 jan. 

2021.  

MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da 

morte. 2. ed. São Paulo. N-1 edições, 2018.  

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. “O racismo mata e não podemos ser 

indiferentes”, diz ONU Brasil em lançamento da campanha #VidasNegras, 8 nov. 2017. 

Disponível em:  

<https://nacoesunidas486780792.wpcomstaging.com/o-racismo-mata-e-nao-podemos-ser-

indifer entes-diz-onu-brasil-em-lancamento-da-campanha-vidasnegras/>. Acesso em 29 set. 

2020. 

SAWAIA, Bader Burihan (Org.). As artimanhas da exclusão: uma análise ético-

psicossocial da desigualdade. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.  

SANTOS SOUZA, Neusa. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro 

brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Edição Graal, 1983.  

TAVARES, Jeane Saskya Campos; KURATANI, Sayuri Miranda de Andrade. (2019). 

Manejo clínico das repercussões do racismo entre mulheres que se “tornaram negras”. 

Psicologia: Ciência e Profissão, v. 39, p. 1-13, 2019. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1590/1982-3703003184764>. Acesso em: 4 jan. 2021.  

 

 

  

https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00ZME3vivJ7y-9Or4Dw1ljnWVjAug:1613151469916&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+-+ufg+telefone&ludocid=719938572529962908&sa=X&ved=2ahUKEwic49TC8eTuAhWYE7kGHQmlC5wQ6BMwIXoECCQQAg
mailto:(62)3209-6202
https://fe.ufg.br/


207 

 

 

             Faculdade de Educação -Universidade Federal de Goiás  

      R. 235, 307 - Setor Leste Universitário CEP: 74605-050 Goiânia – Goiás 

      Telefone:(62)3209-6202/e-mail:secretariagraduacaofeufg@gmail.com  

Site: https://fe.ufg.br/ 

O DESLOCAMENTO DO FEMININO NA CLINICA 

PSICANALÍTICA 

Eixo 3: Psicologia, vulnerabilidade e direitos humanos: possibilidades para o rompimento do 

silêncio 

Autor(a): Ana Carolina Venancio Nascimento 

Co-autores(as): Suziani de Cássia Almeida Lemos e Daniela Scheinkman Chatelard 

 

Resumo: Este estudo busca compreender os conceitos de feminilidade, bem como as 

representações da mulher e do feminismo na teoria psicanalítica para Freud e Lacan, com o 

objetivo de pensar um novo lugar de subjetivação da mulher na cultura contemporânea, 

frente à clínica psicanalítica. Os principais pontos abordados são: complexo da castração, 

bem como a ideia de Édipo, a contemporaneidade como pano de fundo para esse estudo 

analítico, e as definições de masculino e feminino, assim como da sexualidade em si e como 

isso reverbera no trabalho psicanalítico. 

Palavras chave: mulher; psicanálise; cultura; feminino. 

 

1. Introdução 

Para buscar compreender a mulher à luz da sociedade contemporânea, é preciso 

usar como pano de fundo os estudos a respeito de feminismo. Para dialogar com essas 

questões, é imprescindível um olhar para um dos maiores clássicos da literatura feminista: O 

segundo sexo (BEAUVOIR, 1980). Esta obra marca uma transformação no destino desse 

movimento, assim como os impasses e lutas travados por esta classe. 

A revolução feminina foi uma das maiores do século XX, e provocou mudanças 

significativas na estrutura social de todo o mundo, implicando deslocamentos na cultura 

contemporânea, modificando a ordem da materialidade dos conflitos e desejos inerentes às 

relações. Isto exige que a sociedade seja repensada a partir de uma nova lógica a respeito da 

diferenciação dos sexos, e principalmente, em relação à mulher e ao lugar que ela ocupa. 

Beauvoir tem sua célebre frase, que resume esse deslocamento que se apresenta na 

década de 50, e se encaixa hoje: "Ninguém nasce mulher, torna-se mulher" (BEAUVOIR, 

1980, p. 5). Isso significa que, se no passado a mulher era reconhecida por ter vagina, um 

cérebro menor que o do homem, a capacidade de engravidar ou a fragilidade, hoje é preciso 

sair desta limitação e construir um novo lugar no consciente social, para se pensar essa 
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"nova" forma de existir, que transborda na clínica psicanalítica. 

Para compreender este individuo com um novo lugar na sociedade, é preciso 

considerar quatro fenômenos básicos que se apresentam na contemporaneidade: 1 - O 

declínio do modelo nuclear de família e, portanto diminuição da taxa de nascimentos, 

aumento de divórcios e crescimento de novos desenhos familiares; 2 - A gigantesca entrada 

da mulher no mercado de trabalho e a evasão dos lares, que exige uma redefinição em seus 

papéis; 3 - A cisão entre reprodução e sexualidade, que libertou as mulheres para desejarem; 

e 4 - A crise de identidade masculina, a partir das mudanças sociais no campo do feminino 

(VALDIVIA, 1997) 

O ponto fundamental é: mesmo que as representações do feminino muitas vezes 

ainda se deem de maneira arcaica, este deslocamento em curso representa uma perturbação 

quando a questão é a supremacia do falo.  

Por isso, este estudo busca compreender os conceitos de feminilidade, bem como as 

representações da mulher e do feminismo na teoria psicanalítica para Freud e Lacan, com o 

objetivo de pensar um novo lugar de subjetivação da mulher na cultura, frente à clinica 

psicanalítica. 

É preciso (re)conhecer o surgimento da mulher-sujeito, que rompe com o modelo 

tradicional em que o outro é sempre feminino, e começar a pensar, possibilitar e 

fortalecer o deslocamento dessa antiga mulher-objeto para um lugar de protagonismo 

sobre seu próprio desejo, através da psicanálise. 

 

2. Metodologia 

Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica de cunho 

exploratório. Essa é feita com o intuito de levantar um conhecimento disponível sobre 

teorias, a fim de analisar, produzir ou explicar um objeto sendo investigado (CHIARA, 

KAIMEN, et al., 2008).  

Foram utilizadas no levantamento bibliográfico as bases científicas: SciELO, 

PePSIC, e obras de acervo pessoal. Os materiais usados foram publicados em português, 

inglês e francês. Na busca dos artigos, foram usadas as palavras chave: mulher; psicanálise; 

cultura; feminino. A partir do material obtido, foi realizada uma análise qualitativa, 

estabelecendo-se uma discussão a respeito das informações coletadas e da temática 

abordada. 
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3. Resultados e discussão 

Diante dos materiais encontrados, refletiu-se sobre os lugares que a mulher ocupou 

e que segue performando em uma tentativa de legitimação, em uma sociedade machista e 

patriarcal, bem como os deslocamentos operados por esses indivíduos com os avanços do 

movimento feminista, e como essas movimentações impactam na vida e subjetividade das 

mulheres. Também foi possível pensar as vicissitudes desse movimento na clínica 

psicanalítica, e como sustentar tal fenômeno, para possibilitar seu desenvolvimento. 

3.1 Mulher: um sujeito único ou um indivíduo visto apenas a partir da diferença? 

Na psicanálise, quando se fala sobre mulheres e homens, cai-se na noção de 

diferenciação. Tanto nas obras de Freud como nas releituras lacanianas, os conceitos de 

castração e falocentrismo falam diretamente com os conceitos de diferença sexual defendida 

especialmente no século XVIII. Laqueur (1987, 2001) argumenta que, naquela época, as 

definições de dois corpos distintos seriam em termos de um grau de perfeição. Dependendo 

da quantidade de calor atribuída a cada corpo, ele se moldaria em termos mais ou menos 

perfeitos: em um corpo de homem, quando o calor foi suficiente para externalizar os órgãos 

reprodutivos, ou em um corpo de mulher, quando o calor foi insuficiente e esses órgãos não 

se desenvolveram. As diferenças comporiam uma hierarquia vertical entre os gêneros, em 

que – claramente – a mulher seria uma espécie de segunda classe. 

Portanto, até então, a lógica da diferenciação seria ter ou não o falo, e sob essa 

lógica, Freud construiu a sua teoria de que o destino da sexualidade feminina é a inveja do 

pênis (ainda que essa inveja aja positivamente na maternidade e negativamente na histeria e 

virilização). Já na releitura de Lacan, a mulher se torna "não-toda" polarizando-se com o 

"todo" masculino. A partir desse aspecto de "não existência", a mulher "ganha" o lugar de 

enigma, e é deste lugar que ela exerce a conquista do desejo masculino. Por isso afirmou 

Lacan: “a mulher não existe” (LACAN, 1993). É justamente esta inexistência que vai 

promover a sua existência enquanto ideal. 

Diante desse olhar, que de certo modo se justifica pela cultura da época, 

encontramos uma problemática: Este modelo pré-estruturado esbarra em mudanças na 

contemporaneidade, e por isso, cabe uma crítica ao arquétipo fálico-castrado.  

Hoje, esta é uma questão que vai além da ética clínica, passando pela política, 

subjetividade e principalmente por uma necessidade teórica para aplicação prática. Não por 

acaso, a elaboração teórica desse conceito sempre foi complexa e em constante atualização, 
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desde a teoria da sedução, de Freud. É por essa razão que, de acordo com o autor Renato 

Mezan, a história da evolução do conceito de sexualidade é idêntica à história da psicanálise 

(MEZAN, 1982). 

É interessante salientar que as teorias sobre sexuação estão extremamente ligadas 

ao modo masculino de ver as coisas, uma vez que buscam, antes de tudo, proporcionar ao 

sujeito do inconsciente, descrito como sendo necessariamente masculino, um acesso ao gozo 

(ARÁN, 2009). Assim, como diz Monique David-Ménard: 

Quando Lacan diz "A mulher não existe", ele não exprime somente que ela 

não se define como universal no que tem de feminino, mas também que sua 

posição sexuada não é um ato que se escreveria como o que faz exceção a 

uma regra... Será certamente preciso avessar as coisas, dizendo que é porque 

os homens têm necessidade de colocar o feminino no lugar do enigma que 

são levados a dizer, em espelho com relação a eles mesmos, que as mulheres 

se acham numa posição de excesso com relação ao simbólico, incapazes de 

dizer de que é feito seu gozo. (DAVID-MÉNARD, 1997, P.106.) 

Por isso, alguns autores chamam atenção para o fato de que, a partir das 

reformulações feitas por Lacan, o conceito de diferença sexual apresentaria um caráter 

formal, como se tentasse indicar um limite para a simbolização (PORCHAT, 2007). Fica o 

questionamento: porque cabe à mulher o lugar de “não todo”, uma vez que – quem sabe – 

essa teorização se trate mais de uma especulação que propõe uma fronteira, do que de uma 

verdade absoluta? Mas o próprio autor rebate, indicando uma dúvida entre uma concepção 

formal e transcendente da diferença sexual e uma concepção histórica, e por vezes 

ideológica, do dimorfismo sexual (ARÁN, 2009). 

[...] seria necessário que o sujeito admitisse que a essência da mulher não é a 

castração e, para dizer tudo, que é a partir do Real, a saber que, deixando de 

lado um pequeno nada insignificante - não digo isso ao acaso - elas não são 

castráveis porque o phallus, o qual eu sublinho que absolutamente ainda não 

disse o que é, elas não o têm. (LACAN, 1971-1972, P.45.) 

Considerando essas divergências histórico-culturais, é possível compreender que as 

formas específicas de subjetivação na diferenciação sexual prescritas nas teorias citadas tem 

como paradigma o desejo masculino, em uma sociedade que se estrutura a partir de relações 

de dominação entre os gêneros, em que a mulher não só não é considerada como o sujeito, 

como não é considerada de maneira alguma. É isso que afirma Michel Tort, quando define 

essas teorias como "a versão formal do assujeitamento das mulheres ao fantasma de 

castração dos homens" (TORT, 1990, p165). 

3.2 A alteridade e o lugar de direito da mulher 

https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00ZME3vivJ7y-9Or4Dw1ljnWVjAug:1613151469916&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+-+ufg+telefone&ludocid=719938572529962908&sa=X&ved=2ahUKEwic49TC8eTuAhWYE7kGHQmlC5wQ6BMwIXoECCQQAg
mailto:(62)3209-6202
https://fe.ufg.br/


211 

 

 

             Faculdade de Educação -Universidade Federal de Goiás  

      R. 235, 307 - Setor Leste Universitário CEP: 74605-050 Goiânia – Goiás 

      Telefone:(62)3209-6202/e-mail:secretariagraduacaofeufg@gmail.com  

Site: https://fe.ufg.br/ 

A partir das dificuldades encontradas no contraponto entre teoria psicanalítica e 

contemporaneidade do lugar da mulher, surge a necessidade de estudar este deslocamento 

dentro da própria teoria psicanalítica, em que o sujeito se move do campo da representação, 

para o da vida pulsional. 

Para a construção de uma clínica contemporânea, inclusiva e que sustente a 

potência feminina, faz-se necessária a elaboração de maneiras de subjetivação que sejam 

regidas pela singularidade de cada individuo e que não obedeçam a um modelo 

preestabelecido, pautado pela diferenciação do corpo. É fundamental que se construa uma 

clinica empenhada em fundamentar um lugar de existência para a mulher na cultura, 

pensando o seu desejo como único e diferente do masculino, ou seja, tirando-a do lugar de 

objeto e possibilitando um lugar de sujeito. Além disso, é preciso considerar a existência do 

lado feminino, sem defini-lo apenas como negativo. A positivação do feminino pressupõe 

muito mais do que um “além do falo”, mas, primeiramente, uma outra forma de erotismo 

que não tenha no falo a sua referência (IRIGARAY, 1977). 

Nesse novo, ou ao menos diferente, modo de enxergar o feminino, que tem como 

disparador este deslocamento ao longo dos anos, está o grande desafio: positivar o sujeito 

feminino na sua diferença, levando em consideração uma experiência real, subjetiva e 

histórica de recalcamento e descarte do esquema simbólico dominante, sem pressupor que 

essa alteridade constitua um outro modelo (oposto ao masculino), mas sim uma afirmação 

de múltiplas singularidades. 

Para sair do modelo todo-poderoso do um e do múltiplo, é preciso passar ao 

dois, um dois que não seja duas vezes o mesmo, nem um grande e um 

pequeno, mas dois realmente diferentes. O paradigma deste dois se encontra 

na diferença sexual . Por que aí? Porque aí existem dois sujeitos que não 

deveriam se situar em uma relação hierárquica e porque ambos têm como 

tarefa preservar a espécie humana e desenvolver a cultura no respeito de suas 

diferenças. (IRIGARAY, 2002, p.5) 

 

4. Considerações finais 

O futuro da condução psicanalítica a respeito do acolhimento, escuta e tratamento 

da mulher em seus "novos" lugares, diante do mundo e de si mesma, está em construção. 

Não cabem aqui apontamentos que indiquem condutas certas ou erradas, mas sim 

demonstrar como o dispositivo “diferença sexual” restringe o feminino, e como a partir das 

noções de diferença de gênero, as teorias psicanalíticas geram uma matriz binária 
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compulsória, que não privilegia o sujeito e nem permite que este se desenvolva, libertando-

se de si e dos outros, sustentando uma lei simbólica, um laço social, que reprime e aprisiona 

a mulher contemporânea. 

Diante disso, ainda que seja um espaço em aberto, seria crucial que a psicanálise 

pudesse repensar e recriar uma relação que considere estes deslocamentos na cultura 

contemporânea, de maneira que as diferenças singulares e alteridades não-binárias abracem 

e englobem esses limites do simbólico, revolucionando e insurgindo esses delimitadores da 

teoria psicanalítica. 

Como alcançar este lugar? Pesquisando as novas teorias e autores da positivação do 

feminino; questionando pontos cruciais da teoria psicanalítica, a fim de se construir junto à 

comunidade científica e pesquisadora da área, novos rumos e pensamentos que contribuam 

com uma clínica psicanalítica inclusiva e feminista e dialogando com a sociologia e 

filosofia, para costurar junto à psicologia e a psicanálise um diálogo que permita repensar o 

lugar do sujeito, da lei e das figuras paterna e materna, bem como das delimitações do corpo 

e dos afetos diante da linguagem (PEIXOTO JUNIOR, 2008). 
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RESUMO: A partir de um olhar sobre os conceitos freudianos, investigamos o processo de 

envelhecimento da mulher negra no Brasil contemporâneo. Para isso, analisamos duas obras 

de Conceição Evaristo para compreendermos esse envelhecimento das personagens. 

Investigamos como o processo de envelhecer da mulher negra se implica sobre o narcisismo 

e as instâncias ideais. A velhice se encontra à margem do investimento narcísico, e quando 

atrelada a elementos de raça e classe social, essa marginalização é mais evidente e geradora 

de sofrimento. 

Palavras-chave: Envelhecimento. Narcisismo. Psicanálise. Conceição Evaristo. Mulher Negra.  

 

1. Introdução 

No Brasil, nos deparamos com a baixa produção acadêmica sobre o envelhecimento 

da mulher negra. Notamos ainda os silenciamentos e a marginalização do envelhecimento da 

mulher negra que cotidianamente lida com estigmas ligados à cor e ao gênero. Em Becos da 

Memória (2018) e Olhos D’água (2016), obras de cunho memorialista de Evaristo, 

destacamos alguns elementos do processo de envelhecimento da mulher afro-brasileira nas 

personagens Luamanda, Vó Rita e Duzu. Utilizando das narrativas dessas personagens, 

podemos observar um reflexo, mesmo que parcialmente fictício, do envelhecimento da 

mulher negra.  

O envelhecer nos diz sobre mudanças graduais. Essas que nem sempre são aceitas. 

Freud (1915/2015), em “Sobre a Transitoriedade”, nos dá subsídios para refletir sobre isso 

trazendo de forma sutil o narcisismo. Nesse texto, compreendemos que a negação da morte 

ou dos indícios de sua atuação é produto do nosso desejo de imortalidade e de escapar à 

castração imposta pela morte.  

 Ao analisar contos de Evaristo a partir desse olhar, percebemos a vivência de 
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velhices que não passam por essa “melhor idade”, como se essa fosse uma forma 

hegemônica do envelhecer, que é vivida de forma hostil, atravessada pela pobreza, pela 

desumanização e pela marginalização do corpo velho. Assim, pretendemos, a partir de uma 

leitura crítica, compreender essas identificações e estigmas ao analisar as obras 

memorialistas de Conceição Evaristo que nos trazem evidências de narrativas marginais 

brasileiras.  

 

2. Metodologia 

Nossa fundamentação teórico-analítica foi a psicanálise freudiana e a hermenêutica 

de Ricœur (Lima, 2020). Em um primeiro momento, fizemos uma pesquisa bibliográfica do 

conceito de narcisismo e instâncias ideais nos textos freudianos e de psicanalistas negras, 

como Souza (1990), que retrata a formação identitária de pessoas negras. A análise dos 

contos, seguindo a metodologia proposta no projeto de pesquisa do qual nossa pesquisa faz 

parte, aconteceu em 3 momentos, segundo proposta de Ricœur (1983/2010). O primeiro 

momento – mimesis I – abarcou uma análise do contexto no qual e a partir do qual os contos 

foram construídos. Dessa forma, analisamos o contexto social e histórico da mulher negra e 

da obra de Evaristo.  

A mimesis II abarcou a análise da construção do enredo e das personagens dos 

contos. Para tanto, utilizamos dos conceitos de narcisismo e as ideias trabalhadas por Freud 

sobre o corpo e as instâncias ideais, para tentar compreender a velhice da mulher negra 

presente nos contos selecionados. Refletimos sobre como o narcisismo aparece nos textos de 

Evaristo e como suas personagens vivenciam e compreendem o processo de 

envelhecimento. 

O terceiro momento, a mimesis III, analisamos como os contos de Evaristo e suas 

personagens nos oferecem elementos para refletirmos sobre o envelhecimento de mulheres 

negras na nossa contemporaneidade. As reflexões e análises obtidas a partir desses três 

momentos foram elaboradas e apresentadas abaixo em dois tópicos.  

 

3. Resultados e Discussão 

3. Resultados e Discussão 

Gonzalez (1982) traz um panorama sobre a mulher negra em nossa sociedade a 
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partir de uma retomada histórica em que destaca duas funções da escrava no Brasil colonial: 

Trabalhadora do Eito (roça) e Mucama. Enquanto a trabalhadora do eito era submetida ao 

trabalho diário na roça, com uma baixíssima expectativa de vida, a Mucama era submetida 

ao trabalho doméstico da casa-grande, e muitas vezes submetida à exploração sexual dos 

senhores e seus filhos. Em sua análise, Gonzalez tece também uma análise da linguagem, em 

que podemos observar a africanização da cultura brasileira a partir, por exemplo, das 

imagens da mãe preta e do pai João. Essas figuras se desdobraram na africanização do 

português (ou melhor, o “pretuguês”) por meio das estórias, crenças, imagens folclóricas, 

entre outros. A mãe preta, afirma Gonzalez, se instaurou como peça fundamental para que a 

cultura brasileira se tornasse eminentemente negra, uma vez que o filho de homem branco 

era perpassado pela linguagem africana em sua formação junto às mucamas. Entretanto, a 

autora ressalta que apesar dessa africanização do português e sua enorme contribuição para 

os elementos culturais brasileiros, o racismo e a demonização da cultura africana ainda 

persistem. 

Nossa estrutura social se constituiu a partir de uma construção ideológica cujas 

práticas se concretizaram nos diversos processos de discriminação. O discurso hegemônico 

está sempre a serviço dos grupos que ocupam o poder (LIMA; LIMA; COROA, 2016). 

Nesse contexto, a exclusão afeta os grupos minoritários que não encontram reconhecimento 

social pelos donos do poder. Em se tratando especificamente do grupo de pessoas idosas, 

Mucida (2006) disserta sobre como nosso sistema é perpassado pela exigência de rapidez, 

produtividade e novidade. Os ideais culturais, analisa Freud (1914/2010) acabam por 

embasar os processos identificatórios, fazendo com que a busca por reconhecimento social e 

investimento narcísico aconteça de forma a tentar cumprir com esses ideais. 

Ao analisarmos nossa sociedade contemporânea, cujos ideais identificatórios se 

baseiam nos corpos brancos, magros, jovens e masculinos (LIMA; LIMA; COROA, 2016; 

SOUZA, 1986), percebemos como as políticas do capitalismo contribuem para a exclusão 

que se potencializa sobre o corpo feminino, negro e envelhecido. Essas questões podem ser 

observadas no conto “Duzu-Querença” de Evaristo (2016). Nesse conto, a autora narra a 

história de uma mulher negra e em condição de marginalização que percebe o 

envelhecimento no cambalear das pernas, e se volta à rememoração da sua história. Duzu 

veio para cidade ainda criança e foi deixada com D. Esmeraldina que prometeu dar educação 

para a menina. Entretanto, Duzu ainda jovem começou a trabalhar em zonas de prostituição: 
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Duzu naquele momento entendeu o porquê do homem lhe dar dinheiro. 

Entendeu o porquê de tantas mulheres e de tantos quartos ali. Entendeu o 

porquê de nunca mais ter conseguido ver a sua mãe e o seu pai, e de nunca 

D. Esmeraldina ter cumprido a promessa de deixá-la estudar. E entendeu 

também qual seria a sua vida. (EVARISTO, 2016, p. 34). 

Duzu estava condenada a seguir a mesma sina das Mucamas. Ao envelhecer, seguiria 

a mesma sina de todo corpo feminino, negro, explorado e envelhecido – o abandono e a 

morte. Duzu-velha conviveu com a perda e a exclusão de um sistema que perpetua estruturas 

racistas e desiguais, condenando-a a se alimentar dos restos que estavam em latas, 

“aproveitando os últimos bagos de arroz que tinham ficado presos debaixo de suas unhas 

sujas” (EVARISTO, 2016, p. 31). 

Freud (1914/2010) elucida que o Eu ideal representa um ponto de identificação 

primordial na infância, uma vez que a criança toma a si mesmo como o seu próprio ideal a 

partir do discurso parental. Esse discurso, inicialmente, coloca esse bebê em um lugar de 

admiração e investimento. Já o ideal do Eu se constitui no contato com o discurso social e 

outros campos de identificação. Após a castração e inserção na educação e cultura, a criança 

percebe que não corresponde ao ideal estabelecido pelos pais e, a partir disso, busca formas 

de recuperar o narcisismo perdido atráves do ideal do Eu: “[ele] não quer se privar da 

perfeição narcísica de sua infância, e se não pôde mantê-la [...] procura readquiri-la na forma 

nova do ideal do Eu” (FREUD, 1914/2010, p. 40). 

Mucida (2009) utiliza a ideia de “migalhas” identificatórias para compreender esse 

processo. Essas “migalhas” não formam um todo coeso, mas coexistem e se articulam, uma 

vez que o sujeito se identifica a um corpo, se reconhece a uma imagem e outros atributos. 

Quanto mais próximo ao modelo social idealizado, mais próximo do reconhecimento 

enquanto sujeito desejante. Entretanto, podemos perceber que essas identificações são 

diferentes quando se pensa um corpo negro. Segundo Souza (1990), o negro, como 

estratégia de ascensão social e tentativa de aceitação, foi obrigado a tomar o branco como 

modelo de identidade. Desse modo, para o negro está imposto um ideal de Eu branco, uma 

vez que nasce e sobrevive imerso numa ideologia imposta pelo branco como ideal a ser 

atingido. Todos aqueles que não correspondem a esse ideal acabam sofrendo algum tipo de 

exclusão e marginalização. 

Segundo Mucida (2009), ao se deparar com a carência de laços sociais na velhice, 

alguns idosos podem fazer o retorno ao Eu ideal da primeira infância. Esse retorno, mesmo 

https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00ZME3vivJ7y-9Or4Dw1ljnWVjAug:1613151469916&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+-+ufg+telefone&ludocid=719938572529962908&sa=X&ved=2ahUKEwic49TC8eTuAhWYE7kGHQmlC5wQ6BMwIXoECCQQAg
mailto:(62)3209-6202
https://fe.ufg.br/


218 

 

 

             Faculdade de Educação -Universidade Federal de Goiás  

      R. 235, 307 - Setor Leste Universitário CEP: 74605-050 Goiânia – Goiás 

      Telefone:(62)3209-6202/e-mail:secretariagraduacaofeufg@gmail.com  

Site: https://fe.ufg.br/ 

impossível, traz muito da identificação aos objetos antigos, tornando-se comum o apego a 

eles na velhice, uma vez que trazem algo da imagem idealizada perdida ou de sua história. 

Entretanto, essa tentativa de resgate do Eu ideal pode ser conflituosa na velhice, já que o 

sujeito ao se deparar com sua imagem envelhecida, a percebe com estranheza e inquietação. 

Ninguém vive sem uma cota de investimento narcísico, e esse repúdio pode gerar efeitos 

diretos sobre o narcisismo e os traços identificatórios desse sujeito. 

Isso nos leva a refletir sobre a estranheza que pode ser gerada no Eu da mulher 

negra ao se deparar com o olhar sobre corpo negro que, imerso em um ideal de Eu branco, e 

que ao retornar para o seu Eu ideal se depara com uma imagem completamente diferente de 

seu ideal. Para a Mucida, a solução para evitar essa estranheza e esse prejuízo narcísico é 

voltar ao ideal do Eu por meio de laços sociais, culturais e afetivos. Dessa forma, para os 

corpos negros, torna-se importante vestir o desejo de laços sociais que possibilitem novos 

padrões de identificação. Podemos perceber a importância desses laços na construção de 

duas personagens: Luamanda (EVARISTO, 2016) e Vó Rita (EVARISTO, 2018). 

Luamanda é uma mulher de meia idade que é apresentada por Evaristo olhando 

para o espelho enquanto arruma sua roupa. Se deparando com sua imagem e relembrando as 

histórias que a perpassa. Ela destaca os fios brancos sobre os fios de cabelo preto. Não nega 

esse processo de envelhecimento e para entendê-lo volta a inúmeros laços sociais que tivera: 

Não, a sua pele não denunciava as quase cinco décadas que já havia vivido. 

(...) Nunca ninguém havia lhe dado mais de quatro décadas de vida. (...). É, 

estava inteirinha, (...). Pouquíssimos fios de cabelos brancos avançavam 

buscando criar um território próprio em sua cabeça. Escolheu esses fios, 

puxou-os querendo destacá-los entre os demais. Imaginou-se com os 

cabelos brancos sobre o rosto negro. Seria bela como a Velha Domingas lá 

das Gerais (p. 59, 63). 

Luamanda, permeada por laços, se identifica com Velha Domingas e, ao olhar no 

espelho, se reconhece nesse corpo negro que envelhecia. Ao contrário do que analisamos no 

plano de trabalho desta pesquisa, compreende o que em si permanece, mas o que pode ser 

mutável também.  

Vó Rita é uma personagem de “Becos da Memória”. Ela era conhecida por todos ali, 

tinha uma sabedoria vasta e sempre ajudava todos que podia: “Vó Rita era amiga de todos. 

Diziam que Vó Rita tinha o coração grande” (EVARISTO, 2013). Fazia partos, e cuidou de 

muitos ali. Todos que habitavam o morro não o imaginavam sem ela – era dela que a vida 
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fluía: 

Abriu a blusa e através do negro luzidio e transparente de sua pele, via-se 

lá dentro um coração enorme.  

E a cada batida do coração de Vó Rita nasciam os homens. 

Todos os homens: negros, brancos, azuis, amarelos, cor-de-rosa, 

descoloridos… (p. 256). 

Podemos pensar que Vó Rita se assemelha à figura da mãe preta que, ainda que 

violentada pela exclusão social, transmitia sua história, suas vivências, seus cantos e era 

permeada de laços sociais. Vó Rita perpassava a formação de muitos naqueles becos do 

morro, e guardava consigo a história ancestral.  

Luamanda e Vó Rita, retratam um pouco da vivência do ser mulher negra e 

marginalizada, mas também integrante de uma comunidade que as reconhece como sujeitos 

de desejo. Elas também apontam para possibilidades de uma identidade de resistência cuja 

narrativa demarca um lugar de diferença e desejo. Souza (1990, p.17-18) enfatiza que: 

“Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida 

em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas”. 

Entretanto, Souza reafirma que saber-se negra é comprometer-se a resgatar a sua história e a 

recriá-la. Percebemos que Vó Rita cumpre esse papel, quando perpassa a todos com sua 

história e permite a essas pessoas recriá-las em suas potencialidades.  

  

4. Considerações finais 

Segundo Mucida (2009, p. 52), “não há uma regra de ouro que valha para todos para conduzir 

seu envelhecimento/velhice que são sempre próprios”. Vó Rita, Luamanda e Duzu são 

mulheres negras que adentram a velhice e lidam com ela conforme sua história. Cada 

envelhecer demanda um olhar, um recurso para que haja reinvestimento do desejo. O 

envelhecimento da mulher negra se mostra plural, mas, ao mesmo tempo, revela estruturas 

sociais desumanas. Faz-se extremamente necessário o resgate da história das mulheres negras 

para recriar uma nova realidade. 
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O LUGAR DA PSICOLOGIA SOCIAL CRÍTICA NA 

FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS PARAIBANOS 

Eixo 4: Formação: A Psicologia e a construção do caráter crítico 

Autor(a): Isabella Oliveira dos Santos 

Co-autores(as): Daniela Heitzmann Amaral Valentim de Sousa 

 

RESUMO: A Psicologia Social Crítica é uma vertente da Psicologia que se consolidou 

fortemente na América Latina apoiando-se numa prática que compreende o ser humano 

numa dimensão social, cultural e histórica. Nessa perspectiva, se questiona problemas como 

as desigualdades que circundam a sociedade e que influenciam intimamente a constituição 

pessoal do sujeito. Partindo desse princípio, objetivou-se com essa pesquisa analisar o 

conhecimento dos alunos paraibanos no último ano de graduação em Psicologia a respeito 

da Psicologia Social Crítica. Para isto, foi realizada uma pesquisa de campo, de 

levantamento, descritiva, transversal e de caráter qualitativo. Contou-se com uma amostra de 

32 participantes, sendo alunos do último ano da graduação em Psicologia no estado da 

Paraíba, todos vinculados a instituições de ensino privado. A pesquisa foi realizada por meio 

de formulário Google, utilizando um questionário sociodemográfico e uma entrevista 

semiestruturada que contemplou o conhecimento da perspectiva da Psicologia Social. A 

análise dos dados qualitativos obtidos foi feita de acordo com o método de Análise de 

Conteúdo proposto por Bardin. Como principal resultado obtido é possível afirmar que a 

maioria dos participantes não teve um contato construtivo com a Psicologia Social Crítica 

durante a graduação. Concluiu-se que a formação em Psicologia ofertada no estado da 

Paraíba, baseado nos dados dessa pesquisa, é deficitária quanto à formação em Psicologia 

Social Crítica.  

Palavras-chave: Psicologia social crítica. Formação em psicologia. Estudantes 

universitários. 

 

1. Introdução 

Para o estudo sobre a Psicologia em tempos atuais, é imprescindível identificar que 

não somos somente voltados a cérebros, neurônios e processos psicológicos (LANE, 2012), 

mas que também nos preocupamos com a construção do ser humano como um todo, ou seja, 
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que envolve o indivíduo e a sociedade. Diante disso, percebe-se uma Psicologia na 

atualidade cada vez mais próxima de uma face brasileira, latino-americana e com um 

compromisso social. 

Sabe-se que até a década de 50, toda Psicologia Social que chegava ao Brasil tinha 

sua principal influência na perspectiva cognitivo-experimental. Num país que vivia a 

efervescência das máquinas e da indústria e que procurava a imagem de um novo homem e 

de uma nova sociedade que se adequasse a esse projeto social, logo, a Psicologia era 

oferecida, ainda não como profissão regulamentada, mas como um mecanismo neutro, 

individualista e quantitativo para entender e ter domínio sob o comportamento humano, 

fazendo com que ele favorecesse cada vez mais a sociedade industrial (JACÓ-VILELA; 

DEGANI-CARNEIRO; OLIVEIRA, 2016). 

         Diante desses fatos, Jacó-Vilela, Degani-Carneiro e Oliveira (2016) apontam que na 

década de 60, como uma profissão já regulamentada em 1964, a Psicologia Social 

hegemônica atravessa uma crise que leva os teóricos a questionarem o método, a teoria e a 

prática dessa vertente psicológica. Diante disso, a Psicologia Social Crítica (PSC) nasce em 

meados dessa década quando a ciência psicológica em seu viés social praticada no 

continente latino-americano começa a refletir sobre o comprometimento diante de 

desigualdades e problemas sociais enfrentados (SOUZA; SOUZA FILHO, 2009). Logo, a 

PSC aflora da necessidade de entender que o ser humano traz consigo uma dimensão social, 

cultural e histórica e que sua construção pessoal é intimamente influenciada por esses fatores 

que abrangem problemas como desigualdade, opressão e preconceitos apresentados em 

variadas faces (LANE, 2012). 

Entendendo que, segundo as Diretrizes Nacionais Curriculares do curso de 

graduação em Psicologia (2018) no artigo 4º, é necessário que em sua formação o aluno 

desenvolva uma “compreensão crítica de fenômenos sociais, históricos, econômicos, 

culturais, territoriais e políticos do país, abrangendo sua diversidade regional e 

reconhecendo sua inserção na América Latina”, o objetivo da pesquisa foi analisar o 

conhecimento dos alunos paraibanos do último ano de graduação em Psicologia a respeito 

da Psicologia Social Crítica e sua importância diante da formação acadêmica. 
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2. Metodologia 

Tratou-se de uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa, descritiva, e de corte 

transversal, realizada virtualmente com usuários de redes sociais, através de plataforma 

online disponível no site Google Forms. Optou-se pela pesquisa qualitativa por entender que 

essa metodologia é a mais apropriada aos objetivos do presente estudo. 

Na coleta de dados, foram utilizados dois instrumentos: um questionário 

sociodemográfico, para caracterizar o perfil da amostra e um questionário de avaliação 

semiestruturado, de elaboração própria das pesquisadoras acerca do tema, visando alcançar 

os objetivos da pesquisa. Para tanto, os entrevistados receberam o convite para participação 

junto ao link da pesquisa em suas respectivas redes sociais, individualmente e de forma 

privada, garantindo sigilo e elucidando todas as questões referentes aos aspectos éticos e 

eventuais dúvidas. 

Os resultados do questionário sociodemográfico foram tratados por meio do pacote 

estatístico do programa Excel, utilizando-se da estatística descritiva, já a análise das 

entrevistas semiestruturadas foi realizada de acordo com a Análise de Conteúdo proposta por 

Bardin, onde Silva, Gobbi e Simão (2005, p.74), afirmam que “O método da análise de 

conteúdo aparece como uma ferramenta para a compreensão da construção de significado 

que os atores sociais exteriorizam no discurso”. 

De encontro à Resolução n° 466/12, do Conselho Nacional de Saúde - CNS, do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2012) que orienta a pesquisa com seres humanos, o presente 

estudo foi realizado considerando todos os aspectos éticos pertinentes a pesquisas que 

garantem o sigilo, anonimato e consentimento informado dos participantes. 

3. Resultados e discussão 

No que tange os dados sociodemográficos, foi possível observar que a maioria dos 

participantes se identificou com o sexo feminino, totalizando em 87,5% da amostra e apenas 

12,5% para a identificação com o sexo masculino, fortalecendo os dados do Conselho 

Federal de Psicologia (2013) onde 89% dos profissionais da Psicologia no Brasil é composto 

por mulheres. 

Em relação aos dados qualitativos obtidos pela análise da entrevista semiestruturada, 

foram elaborados três quadros que expressavam a frequência das respostas dos alunos em 
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relação experiência dos participantes diante da disciplina de Psicologia Social, a análise 

temática sobre o contato dos participantes com a linha da Psicologia Social Crítica e sua 

importância para a formação do psicólogo(a) e por fim, a percepção dos alunos sobre a 

formação ofertada na graduação em relação a Psicologia Social Crítica. 

O quadro 1 foi ilustrado pelas categorias Disciplina pouco atrativa e Boa 

experiência. No que tange a primeira categoria, foi possível identificar a evidente 

deficiência no quesito que envolve o interesse do aluno na disciplina. Calegare (2010) 

aponta que para as disciplinas de Psicologia Social, é de fundamental importância que seja 

localizado o valor científico das metodologias e teorias abordadas diante da totalidade da 

disciplina da mesma forma que deve ser ofertado ao aluno o lugar da atuação profissional 

enquanto Psicologia Social, que envolve diretamente o debate transformador da realidade 

social brasileira. Esse tópico corrobora com Fernandes, Zanella e Bueno (2014) ao 

apontarem a importância da criação de estratégias criativas que envolvam os alunos no 

processo de aprendizagem diante dos conteúdos ofertados. 

 Já em consonância com a segunda categoria, é ressaltada a necessidade de uma 

Psicologia que se constrói na e pela interação com o outro. Segundo Jacó-Vilela, Degani-

Carneiro e Oliveira (2016), é justamente na percepção do homem como fruto da cultura e da 

história que a Psicologia Social oferece sua contribuição à ciência psicológica, logo, a 

disciplina tem como seu principal objetivo levar o aluno ao contato com situações que 

movem diretamente os variados contextos em que estamos inseridos para que como 

profissionais, possam saber agir diante do cotidiano que é atravessado por questões 

biopsicossociais. 

 No segundo quadro, foram identificados os dados referentes à importância da PSC na 

formação em Psicologia. Os resultados mostram que a maioria dos alunos entrevistados 

indicou em sua fala a categoria que foi nomeada Não conhece, ou seja, não tiveram acesso 

ou não recordavam essa perspectiva da Psicologia Social, evidenciando a deficiência da 

formação em Psicologia em sua base crítica. Com esses dados, foi possível concordar com 

Amendola (2014) ao afirmar que a Psicologia enquanto ciência comprometida com o sujeito 

social necessita rever suas formas de ensino a fim de oferecer ao aluno uma sólida base 

epistemológica e prática com o intuito de prepará-los para a vida profissional, que é 

atravessada por diversas questões sociais presentes no cotidiano. 
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A segunda categoria deste quadro, Ausência de Neutralidade, nos remete a questões 

importantes como apontam Guzzo e Lacerda Junior (2007, p. 233) na afirmação que “Ser 

psicólogo, fazer Psicologia em um país latino-americano necessita muito mais do que a falsa 

neutralidade que o positivismo propõe”. Desta forma, a neutralidade é um fenômeno 

inalcançável diante da pesquisa e estudos de cunho social, visto que estes se encontram 

diretamente interligados as relações sociais, políticas e históricas, desta forma, sendo 

impraticável o ato de ignorar o caráter ideológico que cada um desses fatores carrega em si 

(CHAGAS, 2015). 

Diante disso, é possível corroborar com Almeida (2012) onde afirma ser 

característico da Psicologia Social brasileira partir de um viés mais crítico, contrariando 

assim a neutralidade diante da Psicologia Social tradicional, que apresenta um panorama 

ahistórico, além da dicotomia entre sujeito e sociedade.  

No que engloba o Compromisso com a realidade social, última categoria do segundo 

quadro, observa-se o papel ideológico dominante da Psicologia e a contrariedade que a PSC 

traz para esse lugar. Elucidando teoricamente, Ferreira (2010) aponta que a vertente já citada 

surge buscando um olhar mais contextualizado diretamente com os problemas políticos e 

sociais enfrentados pela sociedade, aqui especificamente brasileira, travando uma ruptura 

com a Psicologia Social tradicional. Partindo desse lugar de compromisso, emerge a 

necessidade do trabalho da Psicologia enquanto pluralidade, sendo uma profissão que atua 

nas situações concretas da vida individual e coletiva que se encontram a todo tempo (JACÓ-

VILELA; DEGANI-CARNEIRO; OLIVEIRA, 2016). 

No último quadro foram apresentados os resultados obtidos diante do 

questionamento sobre a formação acadêmica oferecida em relação à Psicologia Social 

Crítica. 84,37% dos participantes se enquadraram na categoria Formação Inadequada, 

diante desse fato, foi possível relacionar esses dados ao pensamento de Stralen (2005), que 

aponta para a formação tradicional em Psicologia como focada nos processos psicológicos e 

práticas clínicas. Embora o artigo seja datado de 2005, relativamente antigo, com a presente 

pesquisa pode-se afirmar que a formação em Psicologia não obteve tantas mudanças 

significativas no que tange a Psicologia Social. 

 Por fim, Lacerda Junior (2013) aponta que novas facetas da Psicologia no tocante à 

teoria, prática e metodologia surgiram na Psicologia Brasileira, o que hoje nos permite falar 

sobre a Psicologia Social Crítica. No entanto, esse fato não significa que a Psicologia 
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hegemônica que serve as classes dominantes sucumbiu, o que converge com a categoria 

Formação Adequada que englobou apenas 15,63% dos participantes desta pesquisa, 

demonstrando a lacuna encontrada na formação em Psicologia nas disciplinas mais voltadas 

à Psicologia Social. 

 

4. Considerações Finais 

Diante do que foi apresentado nesse estudo, considera-se que a formação em Psicologia 

ofertada no estado da Paraíba, baseado nos dados desta pesquisa, é deficitária no que tange a 

formação em Psicologia Social Crítica, podendo-se afirmar também que o contato dos 

alunos com a Psicologia Social, em sua maioria unicamente nas disciplinas ofertadas pela 

base curricular da graduação, não é suficiente para que conheçam o viés crítico da já citada 

área da profissão. 

 Essa comprovação está de acordo com o que se encontrou na literatura no tocante a 

formação em Psicologia Social, afirmando que a graduação em Psicologia, mesmo depois de 

tantos anos debatendo o compromisso social e político da profissão, ainda está centralizada 

numa formação generalista e de cunho favoravelmente tradicional, orientando a maior parte 

das disciplinas para práticas consagradas como a clínica, as organizações e o ambiente 

escolar.  

 Dessa forma, enfatizamos a importância do ensino em Psicologia Social Crítica para 

a Psicologia brasileira, visto que é uma vertente construída, em sua maioria, por psicólogos 

e pesquisadores que partem suas teorias da realidade em que estão inseridos. Quanto mais 

contato com o contexto que nos rodeia e suas implicações diante do indivíduo, mais 

comprometida e autêntica será nossa prática. 

 Durante o percurso dessa pesquisa, pela falta de engajamento dos alunos de 

universidades públicas e a redução do número de participantes, o estudo teve uma 

abrangência limitada. Partindo deste lugar, finalizamos enfatizando a importância de se 

explorar ainda mais esse tema na academia por meio de estudos teóricos e práticos, 

possibilitando dessa forma criar uma maior dimensão da área e envolvimento da formação 

em Psicologia com a perspectiva social crítica, com a finalidade de formar psicólogos cada 

vez mais munidos não só de técnicas, mas da realidade que atravessa nosso país, nossos 

cidadãos e assim, nossa Psicologia. 
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PROJETO REEXISTÊNCIAS: OFICINAS PARA O 

AUTOCUIDADO E PROMOÇÃO DE SAÚDE 
Eixo 5: atuações e práticas em Psicologia 

Autor(a): Amanda Silva Ventura 

Co-autores(as): Leonardo Fonseca da Silva 

 

RESUMO: O Projeto reExistências é uma ação vinculada ao obsam.ufj (Observatório de 

Saúde Mental da UFJ) para promoção de saúde e incentivo ao autocuidado por meio de 

oficinas participativas organizadas em ciclos trimestrais. As oficinas são oferecidas 

semanalmente no mesmo horário e em ambiente virtual, com inscrições prévias e vagas 

limitadas. O projeto possui compromisso social e ético, buscando ser acessível e inclusivo, 

compreendendo as diferentes realidades existentes no país. Para tanto, as reuniões dispõem 

de tradução em libras e utilizam aplicativos gratuitos e de fácil acesso — como o Google 

Meet. As oficinas têm em média 90min e são facilitadas por pessoas convidadas — que 

chamamos de oficineiras/os — geralmente profissionais da saúde pública que trabalham 

com práticas integrativas. Os encontros são desenvolvidos pelos profissionais de forma que 

as pessoas possam participar ativamente. O suporte técnico é feito por estudantes do curso 

de ciências da computação, do projeto ComPsi, e a coordenação dos encontros é feita por 

um/a extensionista do curso de psicologia.  Após cada encontro é elaborado um relatório da 

atividade para fins de estudo e registro. O projeto também oferece a oportunidade de 

formação e estudo na área da promoção de saúde, dimensão pouco explorada nos cursos de 

psicologia, com reuniões de estudo e de supervisão a cada semana. Conjuntamente, o/a 

estudante é instigado (a) a elaborar fichamentos, relatórios e artigos durante a extensão, 

sempre com a supervisão da coordenação do projeto. Incentivar o autocuidado em meio a 

um contexto tão difícil como o que vivemos atualmente é extremamente importante e é 

promover a saúde. Dessa forma, o projeto traz para os/as participantes a importância do 

autocuidado, a perspectiva de que para cuidar do outro, para ter um coletivo saudável, é 

preciso ter um olhar cuidadoso e afetuoso para com o sujeito. A partir dos relatórios 

percebe-se como os encontros proporcionam às pessoas um ambiente acolhedor, 

participativo e de trocas coletivas. O projeto desenvolve uma compreensão ampliada de 

saúde, que não está focada somente no cuidado da pessoa adoecida, mas também na 

promoção de saúde e no autocuidado como ato político e de resistência. Além de permitir a 
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construção de um diálogo com a comunidade, notando que a universidade não é o único 

espaço de saberes. 

Palavras-Chave: autocuidado; promoção da saúde; práticas integrativas; psicologia 

comunitária. 

 

1. Introdução 

As oficinas tiveram como base para a sua elaboração a metodologia participativa e 

a Psicologia Social Comunitária, que é o referencial teórico do projeto. Os encontros das 

oficinas são organizados para atenderem a população em geral, levando em consideração a 

acessibilidade e a inclusão, com tradução em libras e utilizando aplicativos gratuitos de fácil 

acesso — como o Google Meet. O projeto parte do pressuposto de que o autocuidado é uma 

ação política de resistência que ressoa no coletivo, por isso, cuidar de si é cuidar também do 

outro. Além disso, o projeto busca proporcionar aos estudantes extensionistas uma 

oportunidade de formação e estudo na área de promoção da saúde, com reuniões de estudo e 

supervisão. Os trabalhos do projeto se organizam por meio de ciclos, até o momento tivemos 

quatro ciclos: Ciclo I — presencial (set-nov/2019); Ciclo II — remoto (set-nov/2020);  Ciclo 

III — remoto (jan-abril/2021); Ciclo IV – remoto/estudos/pesquisa (jun-set/2021).  

 

2. Metodologia 

 As atividades de autocuidado utilizaram recursos digitais (redes sociais) para 

divulgar e disponibilizar as informações das oficinas. Também se propõe a usar meios não 

digitais para transmitir o seu conteúdo — como rádio, podcast e correio. Após o convite 

às/os oficineiras/os, foi encaminhado para elas/eles um e-mail contendo uma série de 

informes sobre o funcionamento da oficina. Assim que a equipe recebeu os detalhes sobre o 

tema e os dados dos/das oficineiros/as, foi elaborado e publicado nas redes sociais um cartaz 

de divulgação, junto com o formulário de inscrição. As oficinas aconteceram semanalmente 

no mesmo horário, com duração de no máximo 90min. Vale ressaltar que as oficinas eram 

integrativas, ou seja, a/o oficineira/a realizou a atividade ou discussão de forma que as 

pessoas pudessem participar ativamente. Os encontros contaram com o suporte de, pelo 

menos, um aluno do projeto ComPsi e um extensionista do projeto reExistências para 

coordenar. Em seguida, o/a extensionista desenvolveu um relatório e uma mensagem de 

agradecimento que foi postada no Instagram do OBSAM, ambos passaram por supervisões e 

correções da coordenadora do projeto Rita Martins.   
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No quarto ciclo, que ocorreu em 2021, não foram realizadas as oficinas, já que o 

objetivo era dar mais atenção ao campo de formação e estudo. Portanto, foram feitas 

reuniões de estudos quinzenais abertas à comunidade e reuniões quinzenais para supervisão 

e orientação restrita à equipe. Também foi dado início ao projeto de pesquisa entre a equipe 

em que diversos temas foram apresentados — como autocuidado e promoção da saúde, 

educação popular e o papel da extensão na formação. E, por fim, tivemos o conteúdo e 

projeto editorial da cartilha sobre autocuidado e promoção da saúde, que ainda está em 

processo de desenvolvimento. 

 

3. Resultados e Discussão 

Foram realizadas, em média, 7 oficinas por ciclo (com exceção do ciclo IV), todas 

coordenadas por extensionistas. Os temas das oficinas do ciclo II e III foram, 

respectivamente: Autocuidado no envelhecer; Autocuidado através do toque: automassagem 

e massagem auricular; Saúde mental e bem viver: trocas e vivências sobre autocuidado; 

Atividade de autocuidado no dia a dia; Conexões com a natureza: a importância da 

natureza no autocuidado e no conhecimento de si; O corpo pede alma: conversas sobre o 

cuidar de si; Yefei Kung: autocuidado presente no corpo e na mente; Virtualidade e 

cuidado: navegando entre presença e mostrar presente; Leitura e o cuidado de si e de nós; 

Yoga — o caminho de si; Eu mulher; Prática do Yoga e qualidade de vida; Religare: 

arteterapia e autocuidado; Vivência sensorial. As reuniões de estudos abertas à comunidade 

tiveram 30 inscrições, com pessoas de diversas regiões do país, ao todo tivemos 7 encontros 

de discussão relacionados ao tema da Psicologia Social Comunitária e Saúde. 

 O Projeto reExistências trouxe para os/as participantes das oficinas a 

importância do autocuidado, a perspectiva de que para cuidar do outro, para ter um coletivo 

saudável, é preciso ter um olhar cuidadoso e carinhoso para com o sujeito. Promover o 

autocuidado em meio a um contexto tão difícil como o que vivemos atualmente é 

extremamente importante e é promover a saúde. A partir dos relatórios das oficinas é 

possível perceber como os encontros proporcionaram às pessoas um ambiente acolhedor e 

reconfortante — as oficinas se propunham a ser interativas e isso ocasionou uma 

participação ativa da comunidade. O projeto permitiu que os extensionistas tivessem uma 

experiência com diversos profissionais, facilitando o desenvolvimento de uma concepção de 

saúde que vai além do adoecimento psíquico e que parte de uma promoção efetiva de saúde. 
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Além de permitir a construção de um diálogo com a comunidade, notando que a 

universidade não é o único espaço de saberes. No quarto ciclo, o objetivo de formação em 

promoção da saúde e psicologia comunitária pôde ser atingido com uma maior efetividade 

através das reuniões de estudo e de supervisão.  

 De maneira geral, o projeto alcançou a maioria de seus objetivos, 

principalmente aqueles que foram citados antes, desempenhando um papel relevante para a 

comunidade interna e externa à universidade. Ainda assim, continuamos em busca de 

aperfeiçoar a nossa acessibilidade às pessoas de baixa renda, tentando, por exemplo, 

transmitir as oficinas via rádio ou podcast.  

 O projeto reExistências teve início em 2019 em um ambiente presencial, no 

qual as oficinas ocorriam no Serviço de Psicologia Aplicada da UFJ (SPA/UFJ). Era um 

contexto totalmente diferente do qual estamos agora, com suas vantagens e desvantagens. A 

principal vantagem era a do contato físico e a desvantagem eram as limitações de 

profissionais e temas para as oficinas — já que nos restringimos aos profissionais que 

tínhamos disponíveis na região. Com o advento da pandemia, houve uma adaptação ao 

contexto atual que nos mostrou ser de grande valia, dado que iniciamos diversas iniciativas 

novas como as reuniões de estudo, inserção do ComPsi para o auxílio técnico e a 

diversificação de temas para as oficinas. O resultado disso foi uma experiência ampla e 

variada para os/as extensionistas e para a comunidade.  

 As oficinas tiveram como base para a sua elaboração a metodologia 

participativa com trocas de experiências e construção coletiva. Dessa forma, é importante 

ressaltar que os/as oficineiras/os, em sua maioria, buscaram desenvolver uma atividade ou 

discussão que gerasse uma maior participação das pessoas para que todos pudessem 

contribuir e se expressar num coletivo acolhedor e reconfortante.  

 

4. Considerações finais 

A proposta inicial do projeto se manteve, mas se aperfeiçoou ao longo do processo. 

A participação no projeto reExistências foi essencial para o desenvolvimento acadêmico e 

profissional, possibilitando o aprendizado de inúmeras habilidades: fazer fichamentos, 

relatórios e planejamentos, preparar aberturas, ser referência em encontros como os das 

oficinas, apresentar e submeter trabalho em eventos e a trabalhar em equipe valorizando o 

esforço de cada um. No entanto, a principal contribuição foi perceber a importância da 
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comunidade, do autocuidado e da promoção da saúde: foi compreender que cuidar de si é 

um ato político de resistência e que deve ser nutrido em toda a população. As perspectivas 

de trabalhos futuros permanecem na tentativa de promover e tornar acessível o autocuidado, 

através de rádio, podcast e recursos digitais. Também permanece o intuito de publicar e 

apresentar trabalhos científicos sobre o autocuidado e a promoção da saúde.  
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PROJETOS SOCIETÁRIOS E A FORMAÇÃO EM 

PSICOLOGIA: IDEOLOGIAS E O ENSINO DE PSICOLOGIA 

Eixo 1: Psicologia, ciência e ideologia: diálogos, críticas e distanciamentos; 

Autor(a): Muryel Domingos de Jesus 

Co-autores(as): Fernando Lacerda Júnior 

 

 

Resumo: Este artigo é resultado do Programa de Iniciação à Pesquisa das Licenciaturas 

(PROLICEN), e reflete sobre a presença da ideologia de compromisso social presente nos 

projetos de formação em licenciatura em Psicologia. O texto foi dividido em três momentos, 

o primeiro faz um percurso histórico da Psicologia, mostrando o seu “compromisso com as 

elites”, bem como aborda a regulamentação da profissão de psicólogo. Em seguida, é 

explorada a questão da ideologia do compromisso social e a busca por uma identidade 

profissional. No terceiro momento é feita uma discussão entre formação de professores, 

licenciatura e compromisso social. Em relação à metodologia, a pesquisa seguiu dois passos: 

o primeiro foi a busca por textos que dessem sustentação para a discussão da ideologia de 

“compromisso social” e a formação de psicólogos ou ensino de Psicologia. O segundo passo 

foi a sistematização de leituras sobre o "ciclo democrático-popular” e também nas propostas 

de formação de psicólogos presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Sobre os 

resultados alcançados, observa-se a importância da História da Psicologia como importante 

ferramenta para a construção de uma Psicologia crítica que questiona os problemas sociais e 

busca intervir na realidade. Em relação à ideologia de compromisso social, Bock pontua que 

essa ideologia expressa uma preocupação humanista e voltada para a transformação social. 

Ademais, a licenciatura oferece maiores possibilidades de atuação para o profissional que 

opta por essa modalidade, além de trazer outros conhecimentos no processo formativo.  

Palavras-chave: Compromisso, Social, Ideologia, Psicologia, Licenciatura 

 

1. Introdução 

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa sobre a presença da ideologia 

do compromisso social na formação em licenciatura em Psicologia. Argumenta-se que a 

problematização dos problemas ético-políticos que atravessam a formação em Psicologia 

não é uma novidade. No período recente, um projeto profissional específico se tornou 
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hegemônico na Psicologia: a ideologia do “compromisso social”. Esta, nas palavras de 

Yamamoto (2007), deixou de ser um tema e virou um lema na Psicologia brasileira que se 

manifestou explicitamente desde o final da década de 1990. A conversão do compromisso 

social em lema da Psicologia atravessou a Psicologia como ciência e profissão e teve 

profundos rebatimentos sobre a formação em Psicologia (Amorim, 2010; Yamamoto, 2007). 

A ideologia do “compromisso social” é marcada por: debates e formulações sobre a 

“função social da Psicologia”; recorrentes críticas ao elitismo da profissão; ênfase na 

necessidade de um compromisso com setores populares e com propostas de transformação 

social; preocupação com a necessidade de concepções sócio-históricas na teoria psicológica 

para guiarem novas práticas profissionais (Silva, 2015). 

Mais ainda, o trabalho de investigação de Boechat (2017) vinculou a manifestação 

da ideologia do “compromisso social” com a hegemonia de um projeto societário na história 

recente do Brasil. Tal projeto é chamado de “democrático-popular”. Este, segundo o autor, 

começou a ser gestado no final dos anos 1970 e passou a se esgotar a partir dos anos 2000. 

Foi a expressão das lutas do novo sindicalismo e dos novos movimentos sociais contra a 

ditadura, por democracia e mudanças econômicas. A manifestação de tal projeto na 

Psicologia foi a ideologia do “compromisso social”.  

Tendo isso, torna-se relevante compreender como se deu a regulamentação da 

Psicologia enquanto profissão, identificando articulações entre a ideologia democrático-

popular, a ideologia do compromisso social e as propostas de formação nos cursos de 

licenciatura de Psicologia.  

 

2. Metodologia 

A pesquisa tem caráter qualitativo, de cunho bibliográfico. Para tanto, a 

investigação foi realizada por meio de duas etapas. Na primeira foi feito uma busca por 

trabalhos que destacassem a relação entre “compromisso social” e formação em Psicologia 

ou ensino de Psicologia. Dessa forma, foi possível aprofundar no processo de conversão do 

“compromisso social” em lema da Psicologia, tal como problematizaram Amorim (2010), 

Silva (2015) e Yamamoto (2007).  

Por fim, foi feito um levantamento de textos que problematizam o chamado “ciclo 

democrático-popular”, de forma que fosse possível dar mais aprofundamento na questão da 

ideologia de compromisso social. E também trabalhos que dessem sustentação para pensar 
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os nexos entre projetos teóricos, projetos societários e projetos profissionais na licenciatura 

em Psicologia e nas propostas gerais de formação em Psicologia que se manifestam nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

3. Resultados e discussão 

3.1 A regulamentação da Psicologia enquanto profissão e o “compromisso com as 

elites" 

O estudo da História da Psicologia mostra que esta não gera seus conceitos num 

vazio, passivo de neutralidade. Pelo contrário, a Psicologia responde a necessidades 

históricas em uma realidade marcada por desigualdade estrutural que para ser sustentada 

exige o controle dos corpos em favor daqueles que se beneficiam com a manutenção do 

status social em vigor. Assim, percebe-se como a História da Psicologia não está isolada da 

História do lugar em que ela é produzida (Patto, 2003).  

Ao fazer um resgate histórico da Psicologia, Bock (1999) argumenta que durante o 

período colonial, predominaram estudos sobre fenômenos psicológicos como emoção, 

sentimento, diferenças raciais e outros. Esses estudos estavam situados na área da 

Pedagogia, Moral e Teologia. Eram feitos por autores com formação jesuíta e tinham como 

finalidade o controle dos indígenas. Posteriormente, com a transferência da Corte 

Portuguesa para o Brasil, iniciou-se uma série de transformações sociais, em especial a 

autonomização da colônia e a expansão urbana.  

Na primeira metade do século XX, o Brasil é tomado pelo discurso da 

modernização, que visava a saída da produção agrária para se tornar um país industrializado. 

Neste momento, a educação aparecia como uma ferramenta crucial, em especial o 

movimento guiado pelas ideias escolanovistas que viam na Psicologia um fundamento 

importante para desenvolver as crianças na direção de uma sociedade moderna. A noção de 

diferenciação era muito importante. Cabia à Psicologia selecionar “o homem certo, para o 

lugar certo” (Bock, 1999). 

Sobre o processo de modernização e urbanização, Boechat (2017) aponta que entre 

os anos de 1930 e o golpe civil militar de 1964, predominou o chamado “ciclo democrático-

nacional”, no qual houve um intenso e acelerado processo de industrialização e urbanização 

da sociedade brasileira. O perfil de profissional formado neste ciclo era o “agente 

modernizador”, pois cabia a ele a tarefa de “racionalização” do processo de trabalho, 
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educação e assistência, empregando técnicas reconhecidas como científicas. Dessa forma, a 

Psicologia brasileira, sujeitava-se à ideologia do desenvolvimento nacional. 

Nesse período houve uma ascensão e organização político-revolucionária da classe 

operária. As transformações sociais demandaram produções ideológicas e reordenamentos 

institucionais, principalmente a partir dos anos de 1950. Diversas instituições foram criadas 

em âmbito nacional, muitas por iniciativas do próprio Estado, como por exemplo: o Instituto 

Nacional de Pedagogia, que anos depois virou o INEP (Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos) e o Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP). Esses institutos 

tinham papel importante no curso da Psicologia brasileira, em especial o INEP que tinha 

grande consideração pela na ciência psicológica na definição das diretrizes pedagógicas 

(Boechat, 2017). 

Até que em 1962, a Psicologia foi regulamentada enquanto profissão pela Lei 

4.119, às vésperas do início da Ditadura Militar. Essa mesma lei também dispõe sobre os 

cursos de formação em Psicologia e passa a regulamentar práticas que já estavam em 

vigência, isto é, já havia psicólogos no Brasil antes da regulamentação da profissão, em 

geral, eram pessoas formadas em pedagogia e filosofia que faziam especialização em 

Psicologia (Silva, 2015).  

Em resposta ao Estado Ditatorial sobre as instituições universitárias, no mercado de 

trabalho e a abertura de novos campos de atuação, inflação em alta e arrocho salarial, surge 

nos de 1970 o ciclo democrático-popular, resultado da ascensão da luta operárias e sindicais, 

destaque para as greves no ABC paulista. Nos anos de 1980 acompanhamos a criação do 

Partido dos Trabalhadores (PT), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

e outros movimentos progressistas, que fazia oposição ao regime ditatorial. A Psicologia 

teve participação no ciclo democrático-popular, a PUC-SP, por exemplo, participou 

ativamente na formação do PT (Boechat, 2017). 

Nos anos de 1980, novos desafios se apresentaram para a profissão. Houve uma 

pequena abertura do mercado de trabalho para a Psicologia nos serviços públicos de saúde, 

que demandou “reinventar” a Psicologia para esta levar contribuições para uma população 

que, até então, os profissionais da área não estavam habituados a trabalhar. Muitos 

psicólogos ingressaram no Conselho Nacional de Saúde (Bock, 1999).  

Já nos anos de 1990 surgiram muitas publicações e resoluções de congressos e 

encontros que indicavam o novo projeto da Psicologia Brasileira: o projeto de compromisso 
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social. Aos poucos, psicólogos e estudantes foram incorporando esse novo projeto, tendo 

como preocupação responder às necessidades e urgências da maior parte da população 

brasileira, tentando romper o compromisso com as elites (Bock, 1999).  

 

3.2 O debate sobre Compromisso Social  

A Psicologia foi reconhecida como profissão no Brasil em 1962, e isto se deu de 

modo conservador e sem debates. Bock (2003) expõe que alguns elementos ideológicos 

fizeram com que os profissionais da psicologia fugissem da construção de um projeto de 

transformação social. Para a autora, o apagamento da base social e material das ideias é o 

que caracteriza uma ideologia. Bock (1999), ao avaliar o motivo da exigência do 

“compromisso social” na Psicologia, pontua, a partir de dados sobre a realidade social 

brasileira, a sua necessidade. O Brasil possui um baixo IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano), altas taxas de mortalidade infantil, analfabetismo, baixas condições de moradia, 

saúde e educação. Tudo isso fez com que a desigualdade social fosse uma das maiores do 

mundo. Essa é a realidade do povo brasileiro e os profissionais da Psicologia não podem 

desconsiderar este quadro. Portanto, a ideia de compromisso social expressa uma 

preocupação mais humanista e preocupada com o atendimento de necessidades individuais 

para uma preocupação com o engajamento pela transformação social.  

Bock (1997) propõe que é preciso avançar numa construção social de psiquismo 

humano, de modo com que a nossa prática e análises se voltem para a realidade humana, 

sendo desvendadora das condições sociais. Dessa forma, os profissionais da área têm que 

trabalhar para a construção de uma Psicologia Política, que denuncia condições desumanas 

de vida e de desigualdades que foram acobertadas por conceitos psicológicos como 

autonomia, potencialidades e outros. E essa construção política deve ser trabalhada na 

formação de novos profissionais.  

 

3.3 Licenciatura e compromisso social 

A Resolução CNE/CES Nº 5 de 2011 traz a Licenciatura como formação 

complementar ao Bacharelado em Psicologia. Bock (2014) pontua que um marco para o 

ensino de Psicologia ocorreu em 2006, quando foi lançado o Plano Nacional de Educação 

em Direitos Humanos, esse plano assinado pelos ministros da Educação, Justiça e Direitos 
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Humanos tinha como compromisso torná-lo política pública objetivando consolidar uma 

cultura dos direitos humanos de modo a contribuir com o Estado Democrático de Direito.  

As universidades assumiram o desafio abordando o assunto nas graduações, pós-

graduações, pesquisa e extensão. Seu compromisso era com uma formação crítica, a criação 

de um pensamento autônomo, a descoberta do novo e a mudança histórica. A Psicologia 

nisso tudo contribuiu num primeiro momento com a criação de Comissões de Direitos 

Humanos em todos os seus conselhos regionais e no Federal. Desde então, iniciou-se 

comissões, seminários e campanhas. Esse ponto mostra como a natureza do compromisso 

social da psicologia mudou, tendo uma preocupação com o engajamento pela transformação 

social (Bock, 2014).  

No que diz respeito ao compromisso social, Bock (2014) aponta que em 1995 a 

Comissão de Especialistas de Psicologia do MEC publicou dez diretrizes para formação e 

avaliação curriculares, entres elas consta o compromisso da Psicologia com as demandas 

sociais. Bem como, é possível ressaltar que houve diversos encontros, congressos, 

publicações e etc na década de 1990 que trazia o chamado novo projeto para a Psicologia 

brasileira, isto é, a busca por uma Psicologia acessível a todos, comprometida com a 

realidade social, crítica, que se preocupa com o projeto democrático e os direitos humanos.  

Sobre a formação de professores, as realidades de quem leciona no Ensino Médio e 

no Ensino Superior são muito diferentes. No Ensino Médio a Psicologia ocupa um lugar 

complementar, isso fez com que sua presença fosse esvaziada e fragilizada. Enquanto que no 

Ensino Superior seu espaço cresce cada vez mais. Tanto é que em outras áreas de 

conhecimento reconhecem a contribuição da Psicologia em seus saberes específicos. Apesar 

disso, poucos alunos dos cursos de psicologia afirmam querer a carreira da docência. Isso 

faz com que os cursos não se preocupem em qualificar para a formação do 

educador/docente, abordando pouco temáticas como didática, metodologias do trabalho em 

educação, formação e educação (Bock, 2014).  

 

4. Considerações Finais 

É possível concluir que ao tratar de compromisso social na Psicologia, falamos de 

um movimento que surge na virada para o século 21. Ana Bock é uma grande estudiosa da 

área que aborda essa questão a partir de uma perspectiva marxista. Tendo isso, ela acentua 

como a psicologia foi construída de modo conservador e ideológico, dando margem para 
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uma visão de mundo a-histórica. Dessa forma, podemos entender que a ideia de 

compromisso social é aquilo que permite criticar a realidade, desconstruindo noções 

naturalizantes que estão a serviço das elites para a manutenção de um status de privilégio.  

É possível verificar a presença da noção de compromisso social nos cursos de 

psicologia, quando as universidades assumem a tarefa de trazer a temática dos direitos 

humanos e uma preocupação de engajamento social, bem como a valorização da diversidade 

da Psicologia. Vemos aí uma inquietação pela procura de algo novo, que possibilitasse a 

construção de um conhecimento crítico e um pensamento autônomo, visando a mudança de 

uma prática elitista, liberal, hegemônica e baseada no modelo médico.  
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PSICOLOGIA CRÍTICA FEMINISTA E EPISTEMOLOGIA: 

TRAÇANDO CAMINHOS PARA A SUPERAÇÃO DA 

SUBJETIVIDADE PRIVATIZADA 

Eixo 1: Psicologia, ciência e ideologia: diálogos, críticas e distanciamentos 

Autor(a): Nicole Soares Resende 

 

Resumo: O desenvolvimento da humanidade é marcado pelos questionamentos de como 

compreender e representar a realidade que nos cerca, problemáticas estas que caminham 

com a história, visto que à medida que uma descoberta cria novas necessidades, desencadeia 

diferentes possibilidades. A partir desse ensaio, pretendemos trazer as contribuições do 

feminismo marxista diante da tarefa de conhecer e interpretar o real, partindo da 

historicidade que marca este processo. Esta pesquisa está ancorada no referencial teórico da 

Psicologia Crítica e do Feminismo Marxista, a partir do qual apresentamos as influências do 

pensamento de Descartes, Hume e Kant para a produção da subjetividade privatizada. 

Posteriormente, apontamos a crise da modernidade, o surgimento do sistema mercantil e o 

processo de individualização que emerge com o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista e destacamos a influência de tais momentos históricos para a emergência da 

Psicologia enquanto ciência. Por fim, abordamos a crise da Psicologia Social e apontamos a 

epistemologia feminista marxista como uma estratégia para superar os impasses promovidos 

pelo projeto de ciência moderna. A partir de tais investigações, entendemos que tais 

filosofias foram adotadas pela Psicologia emergente com vistas a fomentar a engrenagem 

capitalista. A perspectiva contra hegemônica da Psicologia Social Crítica contribuiu para o 

rompimento do individualismo e do biologicismo que reforçam concepções pautadas na 

ideia de natureza humana e consequentemente, para o surgimento de propostas concretas 

fundamentadas no compromisso social. A Psicologia Crítica Feminista contribui como uma 

ferramenta revolucionária para a construção coletiva de uma sociedade que se oponha, 

rompa e supere a lógica capitalista que marca todos os setores da vida humana, visto que 

todas as explorações estão necessariamente imbricadas em uma totalidade. 

Palavras-chave: Epistemologia. Feminismo. Marxismo. Psicologia Crítica. 
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1. Introdução 

 O desenvolvimento da humanidade é marcado pelos questionamentos de como 

compreender e representar a realidade à nossa volta. Marx (1983) aponta que o que nos 

distingue dos animais, é fundamentalmente a capacidade de idear antes de materializar o 

pensamento, visto que ele passa a existir fora da consciência, objetivando-se através do 

trabalho. Neste processo, uma descoberta gera mudanças na história concreta da 

humanidade, cria novas necessidades e desencadeia diferentes possibilidades, de modo que, 

todo conhecimento é diretamente influenciado pelas necessidades e propósitos de cada 

processo histórico, nunca fixo ou determinado, mas sempre em movimento.  

 Isto posto, vemos o grande desafio que perpassa o conhecimento. 

Perguntamo-nos: é possível encontrar um caminho que garanta a verdade diante de 

determinado fenômeno? Existe algum método que ofereça garantias absolutas em seus 

pressupostos? Se a forma com que conhecemos caminha com a história, que é forjada a 

partir das necessidades e interesses humanos, a quem servem as epistemologias psicológicas 

em um mundo regido pelo modo de produção capitalista que invade as subjetividades com 

ideologias individualizantes e patologizantes? 

 A partir deste breve ensaio, produzido para atender aos requisitos de 

avaliação da disciplina de Epistemologia e Psicologia do Mestrado em Psicologia da 

Universidade Federal de Goiás, pretendemos trazer as contribuições do feminismo marxista 

diante da tarefa de conhecer e interpretar o real, partindo da historicidade que marca este 

processo. 

 

2. Metodologia 

 

Este trabalho está divido em três partes. Na primeira seção, apresentamos as 

influências do pensamento de Descartes, Hume e Kant para a produção da subjetividade 

privatizada. Posteriormente, apontamos a crise da modernidade, o surgimento do sistema 

mercantil e o processo de individualização que emerge com o desenvolvimento do modo de 

produção capitalista e destacamos a influência de tais momentos históricos para a 

emergência da Psicologia enquanto ciência. Por fim, abordamos a crise da Psicologia Social 

e apontamos a epistemologia feminista marxista como uma estratégia para superar os 

impasses promovidos pelo projeto de ciência moderna.  
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Para tal, realizamos uma pesquisa bibliográfica ancorada no referencial teórico da 

Psicologia Crítica e do Feminismo Marxista. Enfatizamos que este ensaio propõe apenas 

uma reflexão introdutória e não pretendemos abarcar todas as perspectivas emergentes dos 

encontros e desencontros entre Marxismo, Feminismo e Psicologia. 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1 As raízes epistêmicas da subjetividade privatizada 

Caminhando pela história da humanidade, entendemos que a pretensão de 

determinar como se dá o conhecimento é influenciada pelas condições materiais de cada 

época. Segundo Santos e Neto (2020) na Idade Média, a bíblia foi inserida na filosofia pelo 

cristianismo, através da Escolástica, buscando apontar-lhe um aspecto racional que pudesse 

ser conciliado com a fé. Entretanto, o Renascimento trouxe, com o enfraquecimento do 

poder do clero e das bases políticas, o surgimento de novas ideias. 

 Neste contexto, Descartes, que buscava um conhecimento verdadeiro, para o 

qual não houvesse brecha para questionamentos, criou a dúvida metódica.  O conhecimento 

sai da linha teológica e inaugura um viés epistemológico, pois o sujeito da modernidade 

passa a buscar a representação correta do mundo em si e não mais em Deus ou figuras 

transcendentes. Assim, só o pensamento é capaz de atestar uma verdade, posto que é a 

racionalidade dada pela combinação entre existência e pensamento que define o homem 

como tal.  

 Caminhando na contramão da teoria cartesiana, surge o pensamento de 

Hume, para o qual, segundo Figueiredo (1991/2008) é impossível que o sujeito se mantenha 

imutável frente às experiências, pois nos transformamos com elas a partir da observação e 

do raciocínio. Assim, não admite um pensamento puro e conclui que quanto mais domina-se 

o funcionamento do intelecto humano, mais confirma-se a veracidade de um saber (Santos e 

Neto, 2020). 

 Na tentativa de romper com o embate entre idealismo e empirismo, Kant 

defende que o conhecimento não se dá a partir de objetos, mas de condições individuais que 

possibilitam seu entendimento (Figueiredo, 1991/2008). Assim, desvinculou-se dos dogmas 

e tradições fundadas em crenças que não passam pelo crivo da razão, propondo-se a refletir 

sobre seus limites na produção e validação de saberes. Entretanto, Kant, assim como os 

demais filósofos, restringiu sua definição de ser humano a uma perspectiva privada, como se 
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a atividade humana no mundo exterior e com os demais indivíduos não exercesse nenhuma 

influência em sua constituição subjetiva.  

 

3.2 A crise da subjetividade privada e a emergência da Psicologia como ciência 

Sawaia (1998) adverte que o refúgio na individualidade como saída para a 

liberdade e a felicidade ganham potência não por seu embasamento teórico, mas sobretudo, 

enquanto resistência frente a situações dolorosas motivadas pela exclusão e exploração 

geradas no e pelo sistema capitalista. Não é em vão que Figueiredo (1991/2008) afirma que 

a Psicologia surge com vistas a intervir nos sofrimentos individuais, advindos de momentos 

de crise e transformação das antigas tradições.  

A mudança do sistema feudal, regido por trocas do excedente comercial entre as 

comunidades para o capitalista, baseado na produção para a troca, criou o mercado de 

produtos e de trabalho, diante do qual os sujeitos que não detém os meios de produção 

precisam vender sua força de trabalho para reproduzir sua existência. Toda essa 

transformação contribuiu para a produção de subjetividades calcadas em valores individuais, 

visto que os laços de pertencimento e proteção comunitários foram substituídos pelas 

relações de exploração e dominação (Figueiredo, 1991/2008).  

Cabe então à Psicologia, adaptar os sujeitos às demandas da sociedade capitalista 

emergente. As escolas e indústrias são as primeiras a convocar seus serviços para classificar, 

treinar, normatizar, rotular e determinar os comportamentos corretos em cada contexto, com 

vistas a punir e docilizar atitudes que contrariam os princípios dominantes, pois ao tornar-se 

hegemônica, a burguesia utilizou a ciência para atender suas necessidades. 

A Psicologia Social, segundo Lane (1981/2006), propôs uma redefinição em seu 

bojo teórico ao questionar a tradição pragmática estadunidense desenvolvida com a Segunda 

Guerra Mundial. Assim, todas as práticas de ajustamento e adequação foram repensadas em 

detrimento do rompimento com a dicotomia entre indivíduo e sociedade e entre os anos 

1960 e 1970, instaurou-se a crise da Psicologia Social, a qual encontrou, na América Latina, 

seu campo mais fértil de transformação, tendo como alicerce o materialismo histórico 

dialético.  

Conforme Lacerda Júnior y Guzzo (2012) é o compromisso com a materialidade da 

vida cotidiana que articula psicologia e marxismo, visto que este analisa o homem em sua 

interseção com o mundo do trabalho, que é fundamentalmente regido pela lógica capitalista 
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e que constitui o cerne das relações de produção, a partir das quais toda a sociedade se 

estrutura. Essa perspectiva motiva uma atuação psicológica que conheça as determinações 

sociais, históricas, econômicas, políticas e culturais atuantes na vida cotidiana e que não 

tome o sujeito simplesmente como agente determinado pela história. 

3.3 Renúncia ao saber hegemônico: por uma Psicologia Social Crítica Feminista  

Não é novidade nenhuma que vivemos em uma sociedade regida por relações de 

gênero desiguais e na ciência isso não é diferente. Moraes e Esquenazi (2020) lembram que 

essa parcialidade se manifesta desde o número menor de pesquisadoras mulheres em relação 

ao de homens, até na negligência da comunidade científica diante das questões que rondam 

o âmbito feminino. Assim, “a crítica feminista explicita o caráter particularista, ideológico, 

sexista, burguês, racista e LGBTfóbico da ciência ocidental, e, ao fazê-la, denuncia a 

situacionalidade não declarada da ciência hegemônica” (Lima et al, 2019, p. 56).   

Se a subjetividade de mulheres e homens se constrói na relação permanente com a 

natureza e os demais seres humanos, em uma vivência que é material e cotidiana e se dá a 

partir de determinações sociais, históricas, culturais e econômicas diversas, ela figura corpo 

e consciência ao ser vivente. Isto posto, em uma sociedade regida pelo capitalismo e pelo 

patriarcado, corpo e consciência das mulheres são dadas socialmente de maneira diferente 

em relação aos homens (Moraes, 2020). Eis porque o recurso ao Feminismo Marxista vem 

complementar os pressupostos da Psicologia Social Crítica. 

Acreditamos que a integração da Psicologia Crítica e do Feminismo Marxista, 

ambas teorias ancoradas no materialismo histórico dialético, constituem, no âmbito 

epistemológico, uma importante ferramenta revolucionária para a construção coletiva de 

uma sociedade que se oponha, rompa e supere a lógica capitalista que marca todos os setores 

da vida humana. Isto porque, não estamos falando de problemáticas independentes, todas as 

explorações estão necessariamente imbricadas em uma totalidade e também, as 

desigualdades sexuais não se passam unicamente no nível ideológico e simbólico, elas se 

materializam nas relações de exploração-dominação, demonstrando assim, seu caráter 

dialético (Ávila e Ferreira, 2020). 

 

4. Considerações finais 

No debate empreendido neste ensaio, apresentamos brevemente as concepções 

filosóficas de Descartes, Hume e Kant e como seus pressupostos influenciaram e 
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influenciam a construção epistemológica das Psicologias. Considerando o contexto de 

desenvolvimento do capitalismo, divisão de classes entre burguesia e proletariado, 

mercantilização e valorização da propriedade privada, podemos inferir que tais filosofias 

foram adotadas pela Psicologia emergente com vistas a fomentar a engrenagem capitalista. A 

estratégia de fazer com que as trabalhadoras fossem culpabilizadas, patologizadas e 

estigmatizadas por não atenderem ou para atenderem ainda mais ao regime disciplinar do 

mundo do trabalho, só foi efetiva pois teve como base concepções individualizantes que ora 

colocavam as mulheres como livres e diferenciadas, ora buscava dominá-las.  

Entendemos que a perspectiva contra hegemônica da Psicologia Social Crítica foi 

imprescindível para o rompimento do individualismo e do biologicismo que reforçam 

concepções pautadas na ideia de natureza humana e consequentemente, para o surgimento 

de propostas concretas fundamentadas no compromisso social. Não obstante esse salto 

qualitativo no fazer científico, acrescentamos neste ensaio, a defesa por uma epistemologia 

feminista marxista, haja vista a necessidade de superar o etapismo e o relativismo que 

priorizam a categoria classe em detrimento do sexo, gênero e raça, separando o cultural do 

econômico (Moraes, 2020). 

Eis porque trata-se de uma epistemologia que gera incômodos: convoca a 

profissional a deslocar-se de seu lugar de certezas inabaláveis sobre seu papel e sobre as 

subjetividades. Essa compreensão nos chama a “[...] descer do pedestal, minuciosamente 

desejado pelo modelo científico hegemônico, para assim, reconhecer que todas e todos 

temos que renunciar ao nosso pedaço de poder que a ciência positivista oferece” (Lima et al, 

p. 66). O desenvolvimento científico carrega em seu bojo, a função social de emancipação 

ou alienação humana e por isso, a construção de uma ciência revolucionária em uma 

sociedade estruturada nos modos de produção capitalista, é assumir também, uma postura 

ética-militante.  

A Psicologia Crítica Feminista é ainda uma epistemologia periférica. Primeiro, por 

ser encarada como uma ciência restrita às temáticas que envolve o feminino, como se ela 

não tivesse um arcabouço teórico suficientemente estruturado para responder a outras 

questões que não às relativas à mulher. Segundo, por ser construída prioritariamente por 

cientistas mulheres e terceiro, por ser encarada como repetitiva. Esse olhar é apenas o 

reflexo da sociedade machista e patriarcal na qual estamos emersas e que obviamente, 

reflete-se no campo científico como tática para silenciar e excluir pesquisas de mulheres e 
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sobre mulheres.  

Por fim, asseveramos que não temos a menor pretensão de que a Psicologia Social 

Crítica Feminista seja a nova Psicologia dominante. Insistimos em uma epistemologia que 

não reafirme nossa posição de subalternidade historicamente arquitetada e sobretudo, que as 

nossas diferenças não sejam armas para o estímulo do capitalismo. Sigamos, pois, 

insistentes, repetitivas e revolucionárias! 
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RELATÓRIO DE ESTÁGIO DE LICENCIATURA: RODA DE 

CONVERSA: JUVENTUDE E SEUS DILEMAS 

Eixo 5: Atuações e práticas em Psicologia 

Autor(a): Ana Paula Pinheiro Lopes, Lara Barbosa Indiano de Oliveira, 

Maria Luiza Costa Ribeiro de Queiroz Carvalho, Mariani Ramos dos Santos 

 

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo abordar os atravessamentos que perpassam as 

vivências da juventude, principalmente no que se refere ao contexto atual de pandemia. 

Desse modo, utilizamos como de levantamento bibliográfico de textos discutidos durante a 

disciplina de Estágio e o levantamento de dados referentes aos temas de juventude relações 

interpessoais, vivências no contexto universitário, racismo, abuso sexual, amadurecimento 

do corpo feminino e por fim, os campos de atuação da psicologia no que se refere a 

licenciatura. Diante desse cenário, espera-se que as rodas de conversa possam tratar de 

assuntos que toquem os jovens e permitam criar uma consciência crítica sobre a sua 

realidade, contribuindo assim, com o processo de aquisição de conhecimento, tanto dos 

participantes quanto das estagiárias. Logo entendemos a importância de realizar esse 

trabalho baseado em uma psicologia crítica e sócio-histórica, capaz de identificar o 

indivíduo como um sujeito histórico na sua integralidade. Assim, realizamos um trabalho 

pautado na interseccionalidade dos diversos campos dos saberes.  

Palavras-chave: licenciatura; juventude; roda de conversa; psicologia.  

 

1. Introdução 

O trabalho foi realizado com base no estágio supervisionado de licenciatura em 

psicologia da Universidade Federal de Catalão, este foi realizado em parceria com a Escola 

Estadual Anice Cecílio Pedreiro, localizada na cidade de Catalão - Goiás. Em razão da 

pandemia da Covid-19 e a necessidade do isolamento social para conter a doença, as 

atividades práticas da disciplina de estágio foram realizadas de modo remoto e online. É de 

suma importância que se tenha uma compreensão das necessidades enfrentadas pelos 

sujeitos nesse período pandêmico, além da consciência crítica das diversas realidades que 

compõem o âmbito escolar e a relevância da permanência dos jovens no processo 

educacional. Sendo assim, pode-se fazer um paralelo aos ideais de Fávero citado por 

Wanderley (2006, p.80 apud. 2014, p. 98) ao relatar que “[...] esta educador deverá partir das 
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necessidades e dos meios populares de participação. Integrados em uma autêntica cultura 

popular, que leve a uma ação transformadora.” Relacionado a isso, o objetivo principal desse 

trabalho é apresentar as atividades práticas realizadas no estágio de forma online, através da 

realização de rodas de conversas com adolescentes, a fim de realizar algumas intervenções 

ao longo das discussões. 

 

2. Metodologia 

A escolha da pesquisa bibliográfica como procedimento para a realização deste 

trabalho consiste no levantamento de material teórico, como forma de investigar a juventude 

e os seus dilemas e a influência do contexto histórico, assim, “Estudar algo historicamente 

significa estudá-lo em movimento no seu desenvolvimento histórico. Essa é a exigência 

fundamental do método dialético” (VIGOTSKY, 1995, p. 6 apud ZANELLA et, al. p. 29). 

Dessa forma, as informações que vão de encontro com a prática exercida no estágio de 

licenciatura, alimentarão nossos estudos e permitirão alcançar nossos objetivos. 

Com o objetivo de promover esse desenvolvimento, foram realizados quatro 

encontros via plataforma Google Meet com a temática “Juventude e seus dilemas”. Estes, 

tinham como público-alvo adolescentes estudantes do ensino fundamental e médio. Nesse 

sentido, foram utilizadas as redes sociais, como o Instagram e Whatsapp, para a veiculação 

do folder referente à roda. Nestes encontros, foram abordados temas de suma relevância para 

o período da adolescência, tais como: relações 6 familiares, amizade, ingresso à 

universidade, mudanças da adolescência para fase adulta, racismo, sexualidade, 

empoderamento feminino, menstruação, violência sexual, assuntos relacionados ao curso de 

psicologia, solidão, entre outros. 

 

3. Resultados e Discussão 

A experiência do Estágio Supervisionado I, a partir das rodas de conversa, foi de 

suma importância para a conexão entre as teorias apresentadas e suas aplicabilidades no 

campo prático. Este, representou um desafio a ser cumprido, já que foi preciso repensar as 

formas de se praticar psicologia de forma online, principalmente em contexto escolar. Diante 

do contexto atual de Pandemia, foi necessário reavaliar nosso público-alvo a fim de ampliá-

lo para que houvesse mais participantes para que nossos objetivos fossem realizados. 

Baseada nessas modificações algumas dificuldades foram apresentadas, visto que não 
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teríamos controle prévio de quem participaria dos encontros. Nesse ínterim, as principais 

adversidades enfrentadas pelas estagiárias foram caracterizadas pela falta de participantes, e 

também encontrar um horário que poderia ter mais adesão. Mesmo com todas as 

dificuldades, consideramos que os resultados obtidos a partir dos encontros foram 

promissores, as conversas fluíram de forma interessante, já que a participante se mostrou 

bastante comunicativa e estava bastante enérgica com as temáticas propostas.  

Desse modo, consideramos que este trabalho resultou em uma reflexão profunda 

acerca dos dilemas que atravessam as vivencias dos jovens no contexto atual, como também 

resultou em uma troca de informações; Tendo em vista o arcabouço teórico subscrito e 

utilizado no decorrer das Rodas de Conversa, é notório que este fora de suma importância 

para que pudéssemos estabelecer uma relação direta com as participantes, o que possibilitou 

um diálogo aberto e embasado em textos disponibilizados na disciplina, como também 

materiais buscados a partir das demandas que foram surgindo. Por fim, através desse contato 

entre teoria e prática, torna-se imprescindível que em uma “(...) rela o sem vínculos, tanto de 

quem ensina como de quem aprende, dificilmente haverá aprendizagem” (PATTO, 1985, p. 

5). O que corrobora para o processo de formação pessoal e profissional ao mesmo tempo 

que permite que conhecimentos advindos do senso comum sejam desmistificados. 

 A partir dos resultados obtidos, pode-se salientar a importância da roda de 

conversa para a contribuição na construção acadêmica e profissional das graduandas, bem 

como a troca de vivências entre essas e os jovens participantes. Desse modo, foi possível 

asseverar a necessidade da continuidade dos encontros afim de aproximar e disseminar a 

licenciatura em psicologia para além do âmbito universitário. 

Dessa forma, Guzzo (2010) aponta que: 

  

Ao psicólogo escolar cabe a função de contribuir, junto com educadores, 

para a promoção da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças, a 

partir de uma perspectiva mais integral do sujeito do que vem enfatizando 

a escola. Ou seja, além do desenvolvimento cognitivo, deve-se promover o 

desenvolvimento emocional, social e motor por meio de intervenção com 

as crianças, suas famílias e comunidade. (GUZZO, 2010, p. 134) 

 

Assim, com o intuito de perceber uma Psicologia pautada na escuta e olhar 

diferenciados, buscando na realidade do indivíduo uma forma de conduzir o processo 
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terapêutico e o seu desenvolvimento. As conduções das rodas de conversa proporcionadas 

pelas autoras se fizeram necessárias na busca de um olhar crítico sobre a realidade dos 

jovens e no entendimento das questões que perpassam a sua individualidade, como também, 

sua inserção na sociedade.  

 

4. Considerações finais 

Diante de todos os impasses consequentes da pandemia as práticas do estágio 

puderam ser repensadas e realizadas de modo a concretizar, mesmo que de modo remoto, os 

objetivos supracitados. Desse modo, as atividades práticas realizadas no estágio foram 

fundamentais, pois deram base para delimitarmos o tema, e por meio do referencial teórico 

realizar intervenção ao longo das discussões.  

Nesse sentido, todas as reflexões advindas dos diálogos realizados permitiram um 

conhecimento mútuo e amplo diante dos temas abordados, foi possível concluir que apesar 

de existir um “(...) discurso psicopedagógico que versa sobre a “adolescência”, a trata como 

se ela fosse um universal ahistórico, como se a figura específica do “adolescente”, que 

surgiu a partir das malhas do discurso científico, estivesse desde sempre presente na 

história.” (CESAR, 1998, p.6), ou seja, um estereótipo de que todos os jovens são iguais e 

passam por todas as experiências da mesma forma, os jovens são seres individuais. São 

diversas as variáveis de ordem subjetiva e psicossociais para a formação da personalidade de 

cada um e isso refletirá na forma em que ele passará por cada fase de sua vida. 

Relacionando a isso, tanto as estagiárias, quanto a participante fizeram dos 

encontros um lugar de escuta e acolhimento, despido de preconceitos diante dos temas. 

Assim, proporcionou aos integrantes, para além de um terreno de troca de conhecimento, um 

ambiente que permitisse a promoção de saúde mental, sendo o espaço dos encontros, um 

local de discussão de temas relevantes acerca da adolescência, que em sua maioria não são 

discutidos no contexto familiar e escolar. Apesar disso, não ocorreu grande aderência dos 

jovens nesses espaços e se faz necessário repensar algumas práticas. 

Com a finalidade de aprimorar as próximas etapas, algumas alterações podem ser 

realizadas em relação a coordenação do grupo para que as atividades sejam realizadas com 

maior êxito. Sendo estas, a maior divulgação da roda de conversa, contato prévio com as 

escolas para a divulgação para os alunos destas, estipular horários fixos semanais, solicitar 

feedback e sugestões de pessoas que entraram no grupo do WhatsApp, mas não entraram na 
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reunião, entre outros. 
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SAÚDE MENTAL E MOTIVAÇÃO PARA APRENDIZAGEM 

EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLAS 

PÚBLICAS E PRIVADAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO 

COVID-19. 
Eixo X: Saúde mental e pandemia 

Autor(a): Maria Eduarda Vieira Goncalves 

Co-autores(as): Danilo Ciconi de Oliveira 
 

Resumo: No ano de 2020, diante da crise pandêmica do Covid-19, instaurou-se, de modo 

emergencial, a modalidade de ensino remoto na maior parte das instituições escolares, 

públicas e privadas. O ensino médio, etapa da escolarização já potencialmente conflituosa, 

inclusive por ser concomitante ao período da adolescência, intensifica-se, em termos de 

contexto crítico, durante a pandemia e sob as condições já supracitadas, podendo ter 

impactos sobre a motivação para a aprendizagem e a saúde mental dos estudantes.  Assim, o 

objetivo deste estudo é caracterizar os efeitos da implantação do ensino remoto, no contexto 

da pandemia do Covid-19, para a motivação e a saúde mental de estudantes do Ensino 

Médio de escolas públicas e privadas.  

Palavras-chave: Motivação para a aprendizagem. Saúde Mental (adolescentes). Covid-19.  

 

1. Introdução 

 

No ano de 2020, diante da crise pandêmica do Covid-19, instaurou-se, de modo 

emergencial, a modalidade de ensino remoto na maior parte das instituições escolares, 

públicas e privadas. O ensino médio, etapa da escolarização já potencialmente conflituosa, 

inclusive por ser concomitante ao período da adolescência, intensifica-se, em termos de 

contexto crítico, durante a pandemia e sob as condições já supracitadas, podendo ter 

impactos sobre a motivação para a aprendizagem e a saúde mental dos estudantes.  

Diversas pesquisas apontam a importância da motivação (LEPPER; CORPUS; 

IYENGAR, 2005; MARTINELLI; GENARI, 2009), para a adaptação ao contexto escolar, 

particularmente durante o Ensino Médio. Fica nítida a relevância deste constructo e sua 

possível influência até mesmo na qualidade da Saúde Mental dos estudantes, já que no 

contexto educacional caracteriza-se como um fator na qualidade da aprendizagem, do 

desempenho e afeta o estudante no processo de aprendizagem (ZENORINI, p.8, 2007).  
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A motivação para a aprendizagem não depende exclusivamente das metas 

acadêmicas que o estudante apresenta, mas de todo o contexto ambiental em torno de seu 

processo de ensino-aprendizagem. Características de seu ambiente escolar e o envolvimento 

positivo de pais e familiares são fatores significativos para o desenvolvimento da motivação 

para a aprendizagem. (SIQUEIRA; WECHSLER, 2006).  

Outros componentes do contexto escolar que afetam a qualidade da motivação para 

a aprendizagem são: relação professor-aluno positiva, condições materiais e investimentos 

recebidos pela instituição de ensino, qualidade das aulas e das atividades oferecidas, etc. No 

contexto familiar, podemos citar: qualidade da vinculação com os pais, condições 

financeiras da família, tempo disponível para estudos, condições ambientais da residência, 

etc. Assim, escola e família interferem na motivação dos estudantes — nos que se dedicam 

incessantemente às suas tarefas escolares, nos que não se esforçam demasiadamente, nos 

que desistem e evadem a escola. (LEPPER; CORPUS; IYENGAR, 2005).  

Para a avaliação da motivação para a aprendizagem, utilizamos, neste estudo, a 

Teoria das metas de realização (ZENORINI; SANTOS; MONTEIRO, 2010), que tem 

contribuído para o entendimento dos múltiplos fatores envolvidos neste construto, a saber: 

meta aprender, meta performance-aproximação e meta performance-evitação.  

Meta-aprender diz respeito ao esforço interno do estudante, assim como aos 

comportamentos que exibe no tocante à construção de seu processo de aprendizagem. Meta 

performance-aproximação é característica de estudantes que sustentam seu padrão 

motivacional na exibição de suas capacidades e competências; enquanto meta performance-

evitação é caracterizada pela evitação da exposição e, por conseguinte, por uma autoimagem 

marcada por crenças de fracasso e incapacidade. A relação entre essas dimensões determina 

o quanto o estudante está motivado para as tarefas acadêmicas presentes e para a construção 

de sua trajetória de aprendizagem a médio e longo prazo.  

A adolescência, período do desenvolvimento alvo de nosso estudo, já carrega, em 

si, uma espécie de ansiedade natural (VIANA; 2010), devido a etapa peculiar de vida e as 

tarefas desenvolvimentais próprias, tais qual a conclusão da educação básica e a escolha 

profissional. Tal quadro pode ser agravado, ainda, por fatores ambientais: a pressão 

decorrente da perspectiva de possível ingresso na Universidade, as inúmeras tarefas que são 

atribuídas ao jovem no contexto da ‘sociedade do cansaço’ (REGATIERI; HAN, 2019), a 

falta de acesso a tecnologias que permitam estudar com qualidade, questões motivacionais e, 
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no contexto da crise pandêmica do Covid-19, o ensino remoto emergencial (e a sua 

implementação abrupta).  

Assim, é relevante entender como tais fenômenos estão afetando a motivação para a 

aprendizagem e a Saúde Mental dos adolescentes do Ensino Médio, inclusive para prevenir 

problemáticas atinentes a estados de humor não adaptativos e para auxiliá-los em meio a 

este período marcado por incertezas. A melhor compreensão desta realidade instrumentaliza 

as instituições de ensino — públicas e privadas — a atuar com maior efetividade na 

qualidade da interação com os seus alunos e, a partir daí, na promoção de ganhos ao 

desenvolvimento psicossocial destes.  

O objetivo deste estudo é caracterizar os efeitos da implantação do ensino remoto, 

no contexto da pandemia do Covid-19, para a motivação e a saúde mental de estudantes do 

Ensino Médio de escolas públicas e privadas. Os objetivos específicos são: (a) observar 

relações entre motivação para a aprendizagem e saúde mental na adolescência, (b) 

contextualizar o comportamento de tais variáveis e das relações entre elas no contexto do 

ensino remoto e da crise pandêmica, e, (c) avaliar diferenças nos indicadores de motivação 

para a aprendizagem (sobretudo adaptabilidade aos estudos) e de transtornos de saúde 

mental em adolescentes de escolas públicas e privadas.  

 

2. Metodologia 

O delineamento deste estudo é descritivo (caracterizar a experiência dos estudantes 

dos diversos anos do Ensino Médio com o ensino remoto no contexto da pandemia do 

coronavírus), comparativo (comparar os indicadores de depressão, ansiedade e estresse e de 

motivação para aprendizagem dos alunos de escola pública e de escola privada) e 

correlacional (investigar as relações entre os constructos do campo da Saúde Mental e a 

Motivação para a Aprendizagem). Participaram deste estudo 51 estudantes do Ensino Médio 

de colégios públicos e privados, que responderam, por meio de plataformas digitais (online) 

aos seguintes instrumentos: (a) Questionário de Caracterização e Roteiro de Entrevista sobre 

o Processo Ensino-Aprendizagem, (b) Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse para 

Adolescentes — EDAE; e, posteriormente, participaram de (c) Entrevista Semiestruturada 

baseada na Escala de Avaliação da Motivação para a Aprendizagem - EMAPRE, via 

aplicativo de chamadas de vídeo (Google Meet). Os dados qualitativos foram agrupados em 

categorias temáticas, de acordo com procedimentos de análise de conteúdo descritos por 

Bardin (1977).  
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3. Resultados e discussão 

 

Os dados preliminares apontam que houve uma discrepância na motivação para a 

aprendizagem apresentada pelos alunos das escolas públicas e privadas, devido a diferenças 

de oportunidades de acesso às ferramentas de ensino aprendizagem, resultando em 

consequências na saúde mental desses adolescentes, evidenciadas pelos escores na Escala de 

Depressão, Ansiedade e Estresse para Adolescentes — EDAE e pelos relatos dos próprios 

adolescentes.  

Os alunos de escolas públicas tiveram prejuízo na oferta de atividades escolares 

nesse período — alguns não tiveram aulas, mas apenas atividades autoinstrucionais a serem 

realizadas. Estudantes de escola privada, em sua maioria, tiveram acesso a ambientes de 

interação entre colegas e interação aluno-professor de forma síncrona (a partir de aplicativos 

de comunicação por vídeo), assim como outros recursos de aprendizagem (aplicativos para 

plantão de dúvidas ofertados pelas escolas, tutores, ferramentas de comunicação etc.). Não 

obstante, estudantes de escolas privadas apresentaram escores maiores de depressão, 

ansiedade e estresse na EDAE. Infere-se que esses altos números estejam associados às 

cobranças das escolas particulares com esses alunos, sobretudo relacionadas à "obrigação" 

de serem aprovados no exame vestibular (visto a predominância de sintomas autorrelatados 

em alunos dos últimos anos do ensino médio). No caso dos estudantes de escolas públicas, 

os que apresentaram escores elevados, especialmente relacionados a sintomas de ansiedade, 

destacam como fator ansiogênico a falta de acesso a oportunidades de interação professor-

aluno e sentimentos de desvinculação escolar.  

  

4. Considerações finais 

 

A pandemia do covid-19 e a implementação do ensino remoto emergencial nas 

escolas pode ter impactado negativamente a saúde mental e a motivação para a 

aprendizagem, tanto em estudantes de escola pública, quanto nos alunos de escolas privadas. 

Não obstante, não foram tais condições que produziram sintomas de ansiedade, depressão e 

estresse nos estudantes do ensino médio; elas apenas os intensificaram, expondo problemas 

longitudinais do sistema de ensino brasileiro. A falta de acesso a condições e tecnologias de 

ensino-aprendizagem por parte dos alunos do ensino público e a pressão exacerbada sobre os 
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estudantes do ensino privado para a aprovação no exame vestibular (que expõe uma 

mercantilização do ensino) são fatores há muito presentes e que contribuem negativamente 

para a promoção da saúde mental e para a motivação para a aprendizagem na adolescência. 

O retorno ao ensino presencial, no momento da flexibilização das medidas sanitárias, precisa 

ser cuidadosamente organizado para amenizar efeitos de desvinculação escolar, 

desmotivação para a aprendizagem, além de sintomas de estresse, ansiedade e depressão 

específicos. Ações de psicoeducação, treino de habilidades sociais, oficinas para promoção 

de habilidades socioemocionais, reforço escolar, programas sociais de inclusão e ações 

afirmativas etc., são alguns meios para prevenir desadaptação escolar.  
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SUBJETIVIDADE DE MULHERES BRASILEIRAS 

IMIGRANTES EM PORTUGAL: POSSIBILIDADES DE (R) 

EXISTÊNCIA 

Eixo 3: Psicologia, vulnerabilidade e direitos humanos: possibilidades para o rompimento do 

silêncio 

 

Autor(a): Caroline Carneiro Pereira Machado 

 

Resumo: a feminização das migrações é um fenômeno global e, em Portugal, apresenta 

nuances específicas no que tange à integração de mulheres brasileiras imigrantes. Dentre 

elas, os imaginários, estigmas e preconceitos sobre este grupo. O presente trabalho é parte de 

uma dissertação de mestrado e se propõe a refletir sobre a forma como a construção da 

subjetividade da mulher brasileira – do ponto de vista da Psicologia — se constitui e/ou se 

transforma ao longo do processo de imigração. Para tanto, fez-se o uso de uma abordagem 

qualitativa de pesquisa. Seis mulheres foram ouvidas em seus relatos sobre a experiência de 

imigração em Portugal e, posteriormente, de uma análise temática de dados. Além disso, 

foram utilizadas epistemologias feministas para promover uma discussão crítica da realidade 

que se apresenta, compreendendo não só os processos de subjetivação das mulheres 

imigrantes, como também, as suas formas de resistir no estrangeiro.  

Palavras-chave: Subjetividade. Gênero. Migrações. Mulheres brasileiras. 

 

1. Introdução 

Atualmente, a Europa é conhecida como o continente da imigração que, com a 

globalização, apresenta características cada vez mais heterogêneas e diversificadas no 

sentido de que os fluxos migratórios ganham diferentes composições, origem, intensidade e 

destino. No caso de Portugal, os brasileiros representam a maior quota de estrangeiros em 

seu território, visto que os dois países mantêm afinidades históricas, linguísticas e culturais, 

ao que Padilha (2005) veio nomear de uma afinidade com a imagem da “velha pátria-mãe”. 

 Estudos anteriores sobre os fluxos migratórios em Portugal têm a tradição de 

olhar as migrações focando em aspectos gerais, como os citados acima, sem levar em 

consideração a feminização das migrações (Morokvasic, 1984). Ou seja, sem considerar que 
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mulheres possuem motivações, razões, perfis e destinos ao imigrarem. Tal fato possui íntima 

relação com o fenômeno da desigualdade de gênero, que pressupõe que a mulher imigraria 

de maneira a, passivamente acompanhar os homens. O resultado desta prática nos estudos 

tradicionais reforça a marginalização da mulher, fragmentando-a e impossibilitando a crítica 

aos modelos de análises das migrações por parte da academia. 

 A realidade dos estudos sobre a feminização das migrações em Portugal tem 

evoluído em relação aos estudos tradicionais e demonstraram a existência de variáveis 

importantes que contribuem para o sofrimento psíquico das mulheres brasileiras imigrantes. 

Dentre eles, os estereótipos ligados à sexualidade — especialmente à prostituição — e ao 

trabalho doméstico, (Padilla, 2007) pela alta demanda em relação às tarefas de cuidado.  

Sobre isso, Tronto (2009) defende que a nossa sociedade enaltece a autonomia 

como valor máximo e é nesse processo que a tarefa do cuidado vai sendo direta ou 

indiretamente relegada como uma atividade de baixo valor a ser exercida por grupos 

marginalizados como mulheres, negros e imigrantes. A autora defende, ainda, que a tal 

autonomia supervalorizada em culturas eurocêntricas é uma ‘lenda’, visto que sempre será 

sustentada pela ‘disponibilidade’ para o cuidado por parte desses grupos marginalizados. 

Diante do exposto, identifica-se a existência do paradoxo na realidade das 

migrações genderizadas: ainda que cada vez mais mulheres migrem de maneira 

independente e até mesmo em busca dessa independência, o aumento das migrações por 

mulheres não tem sido diretamente proporcional ao grau de liberdade ao qual desfrutam.  

Assim, resta à ciência da Psicologia o comprometimento com um estudo da 

subjetividade das mulheres imigrantes que fortaleça suas vozes e formas de resistir diante 

dos marcadores – por muitas vezes, violentos – que lhe atravessam.  

 

2. Metodologia 

Diante da importância da compreensão da construção da subjetividade dentro do 

fenômeno da feminização das migrações, ressalta-se a escolha por uma metodologia que dê 

conta de tais desigualdades dentro do fenômeno das migrações para efeito de uma análise 

que problematize as opressões e imposições do patriarcado implicadas nesse fenômeno. 

Além disso, uma vez que o objeto de estudo desta investigação é a subjetividade, e 

que o significado de ‘ser mulher’ é um fenômeno socialmente construído e, portanto, de 

caráter subjetivo, considerou-se o método qualitativo de pesquisa como mais adequado para 
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os objetivos deste estudo, porque permite apreender melhor a complexidade dos relatos das 

mulheres entrevistadas. Portanto, de maneira consonante com o pensamento de 

descolonização do saber da brasileira pioneira feminista Lélia Gonzalez (1983), entrevistas 

foram estruturadas e posteriormente analisadas de forma tal que o relato das experiências de 

ser brasileira imigrante em Portugal não servissem aos moldes acadêmicos eurocêntricos 

previamente impostos. 

Sobre isso, França (2012, p. 85) comenta que: “o discurso hegemônico sobre as 

imigrantes as apresenta como um bloco de mulheres cujas experiências são exatamente 

idênticas, independentemente de classe social, raça, etnia ou grau de escolaridade”, o que 

acaba por reproduzir a opressão imposta pelo patriarcado ao mesmo tempo que inviabiliza a 

produção de saberes, práticas e políticas públicas que atendam imigrantes brasileiras em 

suas verdadeiras necessidades. 

Assim, a seleção das participantes foi feita através da divulgação de uma chamada 

para entrevista nas redes socias (grupos de imigrantes em Portugal no Facebook e 

Instagram) e através da rede de contatos da investigadora. 

 

3. Resultados 

Em todas as entrevistas observou-se que, direta ou indiretamente, as mulheres 

diziam da importância do ‘se defender’ em suas experiências de imigração. Afirmavam que 

o aprendizado sobre o “saber se defender” teria sido uma forma de elas lidarem com os 

sofrimentos advindos das violências reais ou simbólicas em Portugal. 

A escolha da palavra “resistência” vem, primeiro, do fato de que há uma ordem 

previamente imposta – ordem patriarcal dentro do contexto de imigração – e o que se faz 

com isso importa no sentido de que é justamente aí que a mulher brasileira imigrante se 

subjetiva. Para tanto, não basta só existir, é preciso resistir. Assim, Gomes (2013, p. 201) 

defende que 

todos os modos de subjetivação são entendidos como resistências e 

reexistências – na medida em que a ordem discursiva hegemônica é 

construída em relações de poder, o processo de subjetivar-se é sempre uma 

resistência e uma possibilidade de reexistir (reinventar-se) em uma ordem 

que inferioriza. 

Portanto, conhecer os modos de resistir para poder existir enquanto mulher é 
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também conhecer as formas que essas mulheres encontraram para se reinventar na sociedade 

portuguesa, não com o intuito de transformá-las em heroínas mas de ampliar o olhar sobre o 

que consideram resistência.  

Dentre as possibilidades de resistência observou-se que a autonomia, também os 

efeitos da falta dela, se fez presente nos relatos das mulheres como uma característica de 

valor em suas vivências. Ocorre que, diferentemente do homem, a mulher tem de reivindicar 

a sua autonomia e ela o faz através da sexualidade e da maternidade (Beauvoir, 1970), 

segundo as possibilidades oferecidas pela realidade na qual se insere.  

Nesse caso, a autonomia é vista como uma forma de resistência porque ela precisa 

ser conquistada. Lembrando que, a socialização feminina se dá de forma tal que as meninas 

são educadas para serem submissas e frágeis a ponto de não confiarem na própria 

capacidade para resolução dos próprios problemas e, assim, deixam tal tarefa a cargo do 

outro.  

Entretanto, observamos que no caso das mulheres imigrantes brasileiras é comum 

elas conquistarem certa liberdade e autonomia por via da solidão. No caso desse estudo, 

todas as entrevistadas imigraram sozinhas e Largarde (2013) nos ajuda a compreender 

melhor essa relação entre solidão e autonomia como recurso de subjetivação em 

contraposição ao sofrimento do isolamento que fragiliza as imigrantes. 

 

4. Discussão 

A partir da apresentação dos relatos das mulheres que se disponibilizaram a 

participar da pesquisa podemos identificar aspectos fundamentais de como as mulheres 

imigrantes brasileiras se subjetivam e são subjetivadas pela cultura de origem, bem como 

pela cultura da sociedade receptora na qual se inserem. 

 Foi observado um alto grau de sofrimento relacionado aos estigmas ligados à 

sexualidade da mulher brasileira, que direta ou indiretamente atravessam as experiências 

dessas mulheres em Portugal. Muitas citaram a realidade da prostituição no país, que 

reservam à essas mulheres o lugar de objeto do corpo colonizado. Elas relataram sobre a 

influência das novelas brasileiras sobre a romantização do estrangeiro, o que pareceu ter 

sido uma constante na tomada de decisão sobre a mudança para Portugal. Ao mesmo tempo, 

essas mulheres fizeram algo com a realidade distinta de seus sonhos. Elas aprenderam a 

resistir e precisamos lembrar que isso não anula o sofrimento pelo qual passaram e ainda 
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passam para existirem com liberdade em Portugal. Algumas dizem, ainda, sobre a 

importância do estudo e da informação nesse processo.  

Além disso, observou-se um alto grau de investimento no trabalho, que se revelou 

enquanto aspecto importante, tanto no grau de autonomia quanto no grau de vulnerabilidade 

da mulher que imigra e envelhece no estrangeiro. A forma como falam de seus trabalhos, 

ainda que não estejam desempenhando o papel profissional que gostariam, em grande parte 

dos relatos revelou sentimentos de orgulho e empoderamento. No entanto, identificamos que 

para as participantes de classes sociais mais baixas o relato era de uma exaustão em relação 

ao trabalho, de forma que nem mesmo conseguiam usufruir do pouco tempo livre que têm. A 

exploração que sofrem, tanto à nível de salário, quanto em relação a quantidade de horas 

trabalhadas eram tidos como fatos comuns e imutáveis.  

 Por fim, vale ressaltar que houve dificuldade em encontrar mulheres pretas 

que realmente se disponibilizassem a compartilhar suas histórias e não foi possível saber o 

motivo pelo qual se recusavam a participar. No entanto, há que se levar em conta o fator da 

pesquisadora em questão ser uma mulher branca de uma universidade com baixa integração 

com a comunidade.  

Em suma, a experiência de escuta dessas mulheres foi ao mesmo tempo revoltante e 

inspiradora. Revoltante por identificar nos discursos dessas mulheres que estão aqui há 

tantos anos, algumas bem mais do que outras, que muitos dos problemas que elas enfretaram 

há dez anos atrás ainda fazem parte da minha realidade e de tantas outras mulheres 

imigrantes que escolhem viver em Portugal. Ao mesmo tempo, escutá-las me fez refletir 

sobre a importância dessa autonomia na vida de cada uma delas e como ser privada dessa 

autonomia as faz perseguir com maior investimento de energia os seus sonhos e desejos.  É 

por aí que concluo que para existir elas precisaram e ainda precisam resistir diariamente às 

imposições opressoras à condição de mulher imigrante. 

 

5. Considerações Finais 

O presente trabalho se debruçou a estudar sobre as formas de subjetivação da 

mulher brasileira imigrante em processo de envelhecimento e acabou por conhecer um 

pouco das diversas formas possíveis de resistências. Resistência à hierarquia de gênero pré-

estabelecida que gera dependência e vulnerabiliza mulheres no mundo todo e que, no caso 

das brasileiras em Portugal, principalmente, e não por acaso, no que tange à sexualidade e ao 
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cuidado. Tal realidade ainda é atravessada pelo passado colonial que se produz e se reproduz 

no presente. Logo, apesar de muitas vezes se livrarem das ‘amarras’ de sua cultura original – 

brasileira – acabam por cair em uma cultura que também oprime, apesar de toda 

romantização da vida no estrangeiro. 

Ao escolher lançar luz à forma de enfrentamento que as mulheres que escutei 

encontraram para se estabelecerem em Portugal, não tive o intuito de mostrar que basta 

desenvolver recursos emocionais e/ou psicológicos para lidar com as injustiças sociais, 

opressões e tensões da vida de imigrante. Pelo contrário, trata-se de uma tentativa de, através 

das narrativas apresentadas, ilustrar as problemáticas a que as mulheres brasileiras são 

impostas de forma a instigar a sociedade e as instituições políticas a respeito. Um exemplo 

seria o de dar importância à politização do cuidado ao desnaturalizá-lo como essencialmente 

da mulher. Além disso, construir narrativas com as mulheres imigrantes, em vez de ‘para 

elas’, e quiçá levantar questões às outras mulheres em espaços subalternos como os que 

mencionei aqui. 

Enfim, resistir é se abrir para recriar novas formas de subjetivação. Isto é, se 

permitir a novas experiências e se identificando com novas formas de relacionar, de amar e 

ser amada, de cuidar e se permitir ser cuidada e de se posicionar frente as variadas formas de 

preconceito com a mulher brasileira imigrante. 

Dentre as limitações desse estudo, é preciso citar a ausência de relatos de mulheres 

brasileiras pretas. Apesar disso, muitas mulheres pretas mais jovens que o perfil desejado 

para a realização dessa pesquisa, demonstraram interesse em participar. Portanto, o presente 

estudo acabou por fazer um recorte de mulheres privilegiadas, como as próprias 

entrevistadas se nomearam, que não necessariamente reflete a realidade da experiência das 

mulheres imigrantes brasileiras de maneira global. 

Muitas das mulheres que se disponibilizaram a falar, demonstraram um certo nível 

de desconfiança no início da entrevista ou antes mesmo de concordarem em conceder a 

entrevista, ainda que três delas tivesse alguma experiência com pesquisa. Dessa forma, como 

o elemento confiança se fez presente, tanto indiretamente na relação que estabeleciam 

comigo, quanto nos relatos apresentados, há que se considerar a exploração desse 

sentimento em pesquisas futuras. 

Outra limitação que teve grande influência sobre a realização deste estudo se refere 

ao contexto de pandemia em que ele foi realizado. As implicações de ter realizado a 
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pesquisa nesse contexto vão desde as dificuldades de prospecção de participantes, que 

inicialmente deveriam ser mais velhas, mas muitos locais e centros de dia se encontravam 

fechados, até dificuldades em relação ao papel desempenhado por mim enquanto 

investigadora imigrante que enfrentou importantes instabilidades durante esse processo. 

Por fim, deixo registrada a necessidade de continuação de estudos que se 

aprofundem nos estudos sobre as possibilidades de intervenções através da Psicologia na 

realidade das mulheres imigrantes, de maneira que a ciência alcance, de fato, o sofrimento 

psíquico imbricado no processo de imigração dentro do recorte que escolhemos para esse 

trabalho de forma a gerar algum tipo de transformação social. 

 

Referências 

BEAUVOIR, S. O Segundo Sexo (4 Ed.). São Paulo: Difusão Européia do Livro. 1970. 

FRANÇA, T. Lindas mulatas com rendas de Portugal: A inserção das mulheres 

brasileiras no mercado de trabalho português. Tese (Doutorado em Sociologia – 

Relações do trabalho, desigualdades sociais e sindicalismo). Universidade de Coimbra, 

Coimbra. 2012. 

GOMES, M. O imaginário social “mulher brasileira” em Portugal: uma análise da 

construção de saberes, das relações de poder e dos modos de subjetivação. Dados, 56(4), 

867-900. 2013. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582013000400005 

GONZALEZ, L. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: Movimentos sociais urbanos, 

minorias étnicas e outros estudos. Brasília: ANPOCS. 1983. 

LAGARDE, M. Solidão como arma política. Curitiba: Herética Difusão Lesbofeminista 

Independente. 2013. 

MOROKVASIC, M. Birds of passage are also women. International Migration Review, 

77(1), 7-25. 1984. 

PADILHA, B. A imigrante brasileira em Portugal: considerando o gênero na análise. In J. 

Malheiros (Org.), Imigração brasileira em Portugal (pp.113-134). Lisboa: ACIDI. 2007. 

PADILLA, B. et al. A imigração brasileira em Portugal. In, Peixoto, J. et al. (org.). Vagas 

Atlânticas – migrações entre Brasil e Portugal no início do século XXI (pp. 89-108). 

Lisboa: Mundos Sociais. 2015. 

TRONTO, J. C. Um monde vulnerable. Pour une politique du care. Avant-propos de 

Liane Mozère. Préface inèdite de l’auteure. Trad. par Hervé Maury. Paris: Découverte. 2009. 

https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00ZME3vivJ7y-9Or4Dw1ljnWVjAug:1613151469916&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+-+ufg+telefone&ludocid=719938572529962908&sa=X&ved=2ahUKEwic49TC8eTuAhWYE7kGHQmlC5wQ6BMwIXoECCQQAg
mailto:(62)3209-6202
https://fe.ufg.br/
http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582013000400005


267 

 

 

             Faculdade de Educação -Universidade Federal de Goiás  

      R. 235, 307 - Setor Leste Universitário CEP: 74605-050 Goiânia – Goiás 

      Telefone:(62)3209-6202/e-mail:secretariagraduacaofeufg@gmail.com  

Site: https://fe.ufg.br/ 

TRABALHO DOMÉSTICO E SAÚDE MENTAL DA MULHER: 

UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

Eixo 3: Psicologia, vulnerabilidades e direitos humanos: possibilidades para o rompimento do 

silêncio 

Autoras: Ana Carolina Secco de Andrade Mélou; Camila Acácio Moura; Dayana Alves 

Soares de Abreu; Laura Silva Nunes; Michelle Conceição Guimarães Silva; Suyá Carneiro 

Lóssio 

 

Resumo: este artigo tem por objetivo analisar, por meio de uma revisão integrativa de 

literatura (ril), os efeitos do trabalho doméstico na saúde mental da mulher, sob a ótica da 

psicologia social. O levantamento de literatura se deu por meio de buscas em bases de dados 

virtuais, considerando o período de publicação de 2011 a 2021, utilizando-se diferentes 

combinações de duplas entre os descritores “efeitos”, “trabalho doméstico”, “saúde mental”, 

“mulher” e “psicologia social”. Dos 131 artigos encontrados, foram selecionados 10 artigos, 

dos quais foi possível compreender que discutir sobre saúde mental das mulheres é 

mergulhar nos contextos sociais em que estão inseridas, bem como entender que as 

desigualdades de gênero contribuem para a sobrecarga feminina, a desvalorização do 

trabalho doméstico e o consequente comprometimento da saúde mental e do bem-estar 

integral das mulheres. 

Palavras-chave: Trabalho doméstico; Saúde mental; Mulher; Gênero; Psicologia Social. 

 

1. Introdução 

A discussão acerca da relação e diferenciação entre os conceitos de sexo e gênero é 

uma das tentativas de teóricos e teóricas de entender a razão da manutenção de estruturas 

sociais fomentadoras da desigualdade entre homens e mulheres. Para Butler (2003), gênero é 

uma construção social, um produto cultural que não advém diretamente do sexo biológico.  

A partir do século XIX, com o desenvolvimento do capitalismo, os homens foram 

direcionados às atividades no espaço público, ao mundo, ao âmbito político, e as mulheres 

destinadas à esfera privada, à casa, à família e, assim, à invisibilidade. A inserção das 

mulheres no mercado econômico formal não as poupou do tempo gasto com trabalho 

doméstico e os filhos – as funções foram acumuladas (SILVEIRA; TITO, 2008).   

A associação entre trabalho doméstico e saúde mental aponta que mulheres com 
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alta sobrecarga doméstica tem maior prevalência de transtornos mentais comuns se 

comparadas a mulheres com baixa carga dedicadas a este trabalho. Esta sobrecarga se 

intensifica para mulheres casadas, negras, com baixa escolaridade e com filhos(as). Frisa-se 

que no caso de mulheres casadas, apesar da união de dois adultos, há sobrecarga de 

atividades domésticas para as mulheres (PINHO; ARAÚJO, 2012).  

Mulheres com baixa sobrecarga doméstica, em termos de operacionalização e que 

terceirizam este trabalho contratando o serviço de outra mulher como empregada doméstica, 

ainda lidam com a sobrecarga mental referente ao planejamento e organização, conforme 

pesquisa acerca da dupla jornada de trabalho realizada por Vicente (2018). A pesquisa ainda 

evidencia a disparidade no âmbito doméstico ao apontar que os homens tendem a dedicar 

seu tempo de forma mais exclusiva ao trabalho social produtivo e ao lazer, já as mulheres 

dividem seu tempo entre trabalho social produtivo, trabalho de cuidados e trabalho 

doméstico (trabalho reprodutivo). 

 

2. Metodologia 

O presente estudo configura-se como uma revisão integrativa de literatura (RIL). A 

partir do objetivo, foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados 

entre 2011 e 2021; artigos escritos na língua portuguesa; produções relacionadas ao tema e 

materiais disponibilizados na íntegra. Os artigos que não se enquadraram nos critérios 

descritos, bem como artigos configurados como revisão de literatura, foram excluídos. Fez-

se a busca nas seguintes bases de dados virtuais: Sientific Electronic Library Online 

(SciELO), Portal de Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), Biblioteca Virtual em 

Saúde – Ministério da Saúde (BVS – MS) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS). Foram utilizados os descritores “efeitos”; “saúde mental”; 

“mulher” e “psicologia social” combinados cada um em dupla com o descritor “trabalho 

doméstico”. Dentre os 131 artigos encontrados, 10 foram selecionados de acordo com os 

critérios de inclusão, os quais foram analisados e discutidos, conforme descrito nos 

resultados. 

 

4. Resultados 

Diante da literatura pesquisada, constatou-se que durante o período de 2011 a 2021 

foram encontrados nas bases consideradas (SciELO, PePSIC, LILACS e BVS) um total de 
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cento e trinta e um (131) artigos, sendo cento e vinte e um (121) descartados a partir dos 

critérios de exclusão acima explicitados. Notou-se também que, de forma geral, os artigos 

possuem foco na relação entre saúde mental e gênero, tendo a sobrecarga física e mental das 

mulheres como um dos tópicos destacados ao descrever a condição feminina.   

Sobre os artigos descartados: 21 não correspondiam ao tempo estabelecido, 12 

eram revisões de literatura, 74 não atendiam à pergunta norteadora, 8 estavam escritos em 

língua estrangeira e 6 artigos estavam repetidos. 

 Vale lembrar que houve um baixo número de artigos encontrados ao utilizar o 

descritor “Psicologia Social” combinado a outro descritor, logo, isso pode apontar para 

necessidade de mais pesquisas relacionadas a esse tema a partir da Psicologia Social. O total 

de 10 produções corresponderam aos critérios de inclusão propostos, bem como atenderam à 

pergunta problema. 

 

5. Discussão 

Abordar o conceito de gênero faz-se mister para discutir a naturalização da divisão 

de espaços ocupados por homens e mulheres. Gênero pode ser conceituado como um 

elemento constitutivo das relações sociais, que se baseia nas diferenças percebidas entre os 

sexos, bem como um fundamento para significar as relações de poder na sociedade, ou seja, 

o gênero é entendido como uma criação inteiramente social das identidades subjetivas de 

homens e mulheres (SCOTT, 1995).  

Desta forma, aos homens foram aliados predicativos como racional, viril, produtivo 

e às mulheres foram relacionados adjetivos como: cuidadosas, afetuosas, atenciosas, 

emotivas, por exemplo, sem esquecer de mencionar que o ideal da maternidade foi forjado 

como símbolo maior do feminino. Silva e colaboradores (2012) indicam que apesar dos 

avanços sociais, políticos e econômicos que propiciaram a reestruturação do sistema que 

excluía mulheres da produtividade nas últimas décadas, ainda há uma diferenciação 

expressiva do que socialmente é função da mulher, especialmente dentro da esfera privada 

(doméstica), onde prevalece o cuidado com os(as) filhos(as) e os afazeres da casa.  

Butler (2003) afirma que esta temática é necessária para gerar a visão de que as 

mulheres são escancaradamente, em um paradoxo “invisível”, destinadas à domesticidade e 

afastadas de suas realizações pessoais e profissionais, o que também está em comunicação 

com a saúde mental delas, pois inúmeras vezes, ao serem inferiorizadas, vão adoecendo e 
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assumindo uma postura de culpa por não estarem dando conta das inúmeras demandas ao 

mesmo tempo. 

Dos trabalhos revisados neste artigo, apenas um (MOREIRA, 2020) trouxe de 

forma explícita o termo “psicologia social”. No entanto, entende-se que os trabalhos 

analisados são atravessados de forma significativa pela área, uma vez que trazem como as 

relações sociais de poder ligadas aos papéis de gênero. Ao entender que esse ramo da ciência 

considera o indivíduo como elemento que influencia e é influenciado pelo ambiente em que 

está inserido (OLIVEIRA et al, 2020), não é possível se furtar do contexto histórico-social 

ao lançar o olhar sobre comportamento social. 

O estudo de Jablonski e Silva (2011) lança olhar sobre a dupla jornada que recai 

sobre as mulheres quando analisa casais de aeronautas, que trabalham no mesmo contexto 

profissional e com carga horária similar. O estudo aponta que a complexidade da vida 

doméstica, que é essencial para a sobrevivência humana, recai de forma desigual sobre as 

mulheres, e apenas uma das entrevistadas apontou a falta de iniciativa do marido.  

Na pesquisa de Hamann; Barcinski e Pizzinato (2018), identificou-se a necessidade 

de que a discussão sobre a legitimidade do trabalho doméstico remunerado alcance a 

informalidade e a carga afetiva, presentes no trabalho, elementos que atualizam as 

desigualdades de gênero, raça e classe social e geram impactos sociais e psicológicos na 

sociedade. 

O trabalho doméstico tem reverberações diretas na saúde mental da mulher, sendo 

sua invisibilidade social e a gratificação quase nula algumas das condições que propiciam o 

desenvolvimento do adoecimento psíquico (PINHO; ARAÚJO, 2012). Jablonski e Silva 

(2011) indicam que as tarefas domésticas são praticadas por mulheres de forma mais 

predominante na faixa dos trinta anos, período no qual há o maior envolvimento de homens 

e mulheres com ocupações profissionais, o que gera inquietações e questionamentos quanto 

à sobrecarga física e mental feminina. 

Sintomas de ansiedade e depressão são consideravelmente maiores em mulheres, 

pois a rotinização de responsabilidades e a desvalorização quanto ao trabalho realizado na 

esfera doméstica são condições presentes e constantes no contexto de vida das mulheres 

(PINHO; ARAÚJO, 2012). 

Coutinho e colaboradores (2018) atrelam a sobrecarga experienciada por mulheres 

à naturalização da desigualdade de gênero em nossa sociedade. Tal naturalização gera nas 
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mulheres a obrigatoriedade cotidiana de ter que realizar simultaneamente atividades nas 

diferentes esferas, condição que pode ocasionar sobrecarga física e mental. Araújo e Veiga 

(2015) descreveram os impactos dessas tensões na vida pessoal das mulheres alegando que o 

cansaço e a dificuldade de tempo para si é uma queixa recorrente nos relatos.  

É cada vez maior o número de transtornos mentais no público feminino. Cerca de 

34,3% das mulheres estudadas por Pinho e Araújo (2012) foram diagnosticadas com 

transtornos que variaram de níveis leves a moderados, entre eles estão em maior prevalência 

a ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo e a depressão. Os autores apontam também 

que o índice de transtornos mentais em mulheres que vivem a dupla jornada de trabalho 

difere conforme sua classe social: mulheres pretas de vinte a trinta anos que vivem com seus 

companheiros e filhos, que possuem uma escolaridade de nível médio e que vivem com até 

dois salários-mínimos são as mais acometidas, apresentando um índice de 39,0%. 

Segundo estudo realizado por Filho e colaboradores (2020) com mulheres 

quilombolas rurais, a sobrecarga dos afazeres domésticos no cotidiano delas gera 

indisposição, cansaço e relaciona-se com um maior consumo de álcool. De acordo com o 

mesmo estudo, mulheres com filhos pequenos têm uma carga de trabalho doméstico maior, o 

que gera menos participação na renda familiar e mais dificuldade de sair de relacionamentos 

abusivos. 

Vale ainda salientar que o estudo realizado por Filho e colaboradores (2020) aponta 

que, em razão da herança colonialista e escravocrata, mulheres negras compõem a maior 

porcentagem de mulheres que acumulam trabalho doméstico remunerado e trabalho 

doméstico não remunerado.  

Hamann, Barcinski e Pizzinato (2018) defendem que o trabalho doméstico deve ser 

entendido como qualquer outro trabalho, uma vez que regulamentações e honorários 

precisam garantir o exercício dessa atividade para que as consequências na saúde mental não 

sejam tão adoecedoras.  

 

6. Considerações finais 

A pesquisa realizada foi capaz de destacar que a divisão do trabalho atravessa 

questões não somente sociais e econômicos, como também de gênero, cominando a 

distribuição do trabalho doméstico dentro dos lares, destinando afazeres básicos, como 

cozinhar, limpar, lavar, organizar e zelar pela casa e filhos às mulheres. A discussão 
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levantada na RIL constatou afirmações a respeito dos prejuízos gerados pelo trabalho 

doméstico na saúde mental das mulheres, construindo um elo entre aspectos sociais.  

Com a revisão dos estudos selecionados, identificou-se que a invisibilidade do 

trabalho doméstico acentua desigualdades sociais de gênero, classe e raça. Também foi 

identificado que a sobrecarga doméstica acarreta o surgimento de patologias como ansiedade 

e depressão, síndrome de Burnout e Transtornos Mentais Comuns, tais como fadiga, 

esquecimento, insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, dores de cabeça e queixas 

psicossomáticas.  

Por fim, pontua-se a necessidade do debate público acerca da invisibilidade do 

trabalho doméstico, das desigualdades de gênero que atravessam o assunto e das relações 

entre classe e raça, de forma a combater a acentuação dessas desigualdades no contexto 

estudado. Além do debate público, enfatiza-se ainda a necessidade de políticas públicas que 

protejam as mulheres de situações de violência social, psíquica e física associadas ao 

desgaste trazido pelo acúmulo de tarefas e pela ausência de reconhecimento dos trabalhos 

realizados.  
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TRANSIDENTIDADE: CONTRIBUIÇÕES DA IDENTIDADE 

DE JOÃO NERY PARA PENSAR UMA PSICOLOGIA PARA 

PESSOAS TRANS 

 

Eixo 1: Psicologia, ciência e ideologia: diálogos, críticas e distanciamentos 

Autor: Isaque Alves 

Co-autores: Fernando César Paulino-Pereira; Marcelo Vinícius Costa Amorim 

 

RESUMO: Este trabalho está sendo realizado com o propósito de refletir acerca das 

transIdentidades, fundamentado na análise da construção de uma identidade a partir da 

história de vida, sustentada na Teoria da Identidade desenvolvida por Ciampa (1987). Tem 

como objetivo geral analisar a construção da identidade de João Walter Nery, levando em 

conta seu livro autobiográfico Viagem solitária. O estudo é guiado pela epistemologia do 

materialismo histórico dialético, levando em consideração o conjunto de fatores que 

constituem a história humana e os desdobramentos das relações. Para alcançar tal objetivo 

há o suporte em outros autores como Goffman (1981), Berger e Luckmann (1985/2002) e 

Heller (1972) que discutem a realidade da vida cotidiana e as representações, bem como 

Laqueur (2001), Nunes (2000), Amaral (2007) e Pontes e Silva (2017) que contribuem com 

as problematizações de gênero, sexo e transexualidade. Posto isto, há o suporte para discutir 

as possibilidades de emancipação das transIdentidades e (re)pensar a psicologia para pessoas 

trans. 

Palavras-chave: Identidade, emancipação, transexualidade.  

 

1. Introdução  

Quando o assunto é transexualidade há o risco de reproduzir a problemática crítica 

de que pessoas transexuais reforçam estereótipos de gênero, entretanto, segundo Jonas Maria 

(2020), esse discurso contraditoriamente parte de uma visão estereotipada a respeito das 

pessoas trans, pois há a formação de imagens caricatas de homem ou mulher (trans) 

produzidas e reforçadas socialmente, que não necessariamente correspondem à realidade.  

A escrita deste trabalho se justifica socialmente na constante marginalização dos 

corpos trans em um país que mais mata essa população (ANTRA, 2021) e também levando 
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em conta a expectativa de vida de 35 anos, de acordo com Agência Senado (2017). Além 

disso, a justificativa científica se baseia na necessidade produção de materiais científicos 

sobre o assunto, para que haja de fato práticas profissionais pautadas na ética bem como a 

promoção da saúde integral, visto que o Estado Brasileiro garante o direito ao acesso à 

equipes multiprofissionais especializadas nas questões de transição de gênero, através da 

portaria nº 457, de 19 de agosto de 2008, a qual dispõe sobre o Processo Transexualizador 

no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Neste sentido, estudos de abordagem qualitativa, poderiam apresentar importantes 

resultados para articularmos com os dados quantitativos que comumente os estudos se 

referem a população trans. Uma pesquisa que privilegia a voz de determinados atores sociais 

inviabilizados verte-se em subsidiar a construção de uma realidade mais democrática. Este é 

um propósito de nossa pesquisa. 

            Sendo assim, estabelecemos como objetivo geral deste trabalho:  Analisar a 

construção da identidade de João Walter Nery (2019), a partir de seu livro autobiográfico 

intitulado Viagem solitária; bem como objetivos específicos: a) analisar a identidade de 

João, destacando o movimento em busca de emancipação; b) problematizar as construções 

sociais e imposições de gênero na construção da identidade; c) discutir as possibilidades de 

construção de identidades emancipadas de pessoas transgêneras. 

Pretendemos efetuar uma leitura da realidade considerando que ela está refletida no 

processo de construção da identidade. Essa compreensão considera a identidade como um 

produto histórico e social. A reflexão sobre identidade trans, em tese, nos ajuda a 

compreender e desconstruir determinado arcabouço de preconceitos e estigmas estruturantes 

dessa realidade que aí está. 

  

2. Metodologia 

Utilizamos o método qualitativo. Nosso percurso metodológico parte do 

pressuposto de que não há nada pronto e acabado quando se trata do humano, esse estudo é 

guiado pela epistemologia do materialismo histórico, cuja natureza do método de 

investigação é a dialética. Identidade é um processo, e pode ser analisado. Nessa 

perspectiva, a vida está em constante movimentação, ao mesmo tempo em que é submetida à 

própria história, leva-se em consideração o contexto e a conjuntura política em que o objeto 

de análise se manifesta. Tomamos Viagem Solitária (NERY, 2019) como materialidade a ser 
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analisada. Como procedimentos metodológicos, construímos uma síntese da narrativa 

autobiográfica de Nery (2019), evidenciando os processos mais relevantes concernentes à 

construção de sua identidade. Em batimento com a Teoria da Identidade proposta por 

Ciampa (1987/2005) investigamos a tensão entre processos de alienação e emancipação 

presente na narrativa de história de vida, precisando o movimento da identidade. 

Destacamos as categorias identidade-metamorfose-emancipação como perspectiva de 

análise, orientados pelo ponto de vista da Psicologia Social Crítica. Essa análise 

interpretativa pretende um exame criterioso e aprofundado da construção, movimento e 

complexidade de uma identidade bem específica. Gênero e transexualidade se tornam duas 

categorias para subsidiar nossa leitura. 

  

3. Resultados e Discussão 

Atualmente, assim como o gênero, os sexos masculino e feminino também são 

distinguidos e colocados em oposição. Entretanto, essa concepção só aparece na história da 

humanidade a partir do século XVIII. De acordo com Laqueur (2001), desde a Era Clássica 

os sexos eram compreendidos como equivalentes e o que os diferenciava era somente o seu 

arranjo no corpo humano, ou seja, tanto o homem quanto a mulher possuíam a mesma 

anatomia, sendo que no segundo caso, o genital se encontrava organizado internamente, o 

que a colocava na posição de inferioridade e imperfeição.  

Mesmo com as consideráveis modificações na diferença sexual após o século 

XVIII, a dominação da mulher pelo homem, a hierarquização social e as diferentes inserções 

sociais dos gêneros passam a ser justificadas pelo destino inquestionável a partir da 

naturalização dos sexos, segundo Nunes (2000). Heller (1972) aponta que o ser humano já 

nasce inserido em sua cotidianidade, e a vida cotidiana, por sua vez, se estrutura no 

acontecer histórico. Isso significa dizer que antes do nascimento já existe uma realidade pré-

estabelecida e dinâmicas que fazem a manutenção da ordem social. Goffman (1981) 

complementa ao dizer que o indivíduo desempenha papéis a partir da socialização da 

representação destes que é feita através da incorporação de valores e condutas legitimados 

socialmente. Posto isto, as representações de gênero e sexo são impostas aos indivíduos e se 

concretizam na cotidianidade, sendo passível de ajustes a depender das demandas da 

sociedade ao longo dos anos. 
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Assim sendo, a transexualidade vem sendo fundamentada na interpretação da 

divergência entre o sexo e o gênero e da necessidade classificatória e de adequação dos 

corpos dentro da lógica binária-heterossexual-reprodutiva que foi sendo produzida na 

modernidade. Dessa forma, esses discursos médicos sobre a sexualidade humana resultaram 

no saber psiquiátrico do século XIX e, ao estabelecer a transexualidade como desvio do 

natural, busca-se, consequentemente, a precisa caracterização da condição e suas possíveis 

formas de tratamento. 

Ao afirmar que identidade é metamorfose, portanto “é sermos Um e um Outro, para 

que cheguemos a ser Um, numa infindável transformação”, Ciampa (1989, p. 74) evidencia 

o fato de que o ser humano está em constante desenvolvimento desde a gestação até a morte. 

Desse modo, sua subjetividade e identidade se encontram em contínuo processo de 

(re)construção. 

 O primeiro ponto a ser destacado é que a identidade se apresenta a partir da 

descrição de uma personagem e da construção discursiva da sua história de vida. A 

identidade é, necessariamente, consequência das relações sociais e condição para estas 

(CIAMPA, 1989). Ao falar sobre a vida social, Heller (1972) afirma que a sociedade opera a 

partir de sistemas consuetudinários e estereotipados necessariamente, isso significa dizer que 

para que a vida social exista é fundamental que haja imitação mecânica de condutas e 

assimilação ativa de papéis.  

 Considerando que a identidade do indivíduo é construída a partir das 

representações de papéis sociais e do desempenho das atividades deste, Goffman (1981) 

assinala que há duas possibilidades para as representações: o indivíduo acredita 

verdadeiramente que a representação encenada por ele se trata da realidade; ou o indivíduo 

não se reconhece na representação. Neste caso, partiremos da segunda possibilidade para 

discutir a transexualidade como o não reconhecimento de si na representação do gênero 

imposto e, consequentemente, a não reposição da identidade pressuposta. 

A representação da personagem trans surge na recusa da reposição da identidade de 

gênero resignada ao nascer, entretanto a produção das narrativas ainda se encontra 

sustentada na lógica cisgênera de modo que atue como força normativa de regulação sobre 

as corporalidades, como alega Pontes e Silva (2017).  

À vista disso, Goffman (1981) diz que a identidade social é determinada através do 

reconhecimento de certos atributos que formam categorias representacionais estabelecidas 
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pela sociedade e internalizadas pelos indivíduos. Segundo Berger e Luckmann (1985/2004, 

p. 173), a interiorização da realidade ocorre através da socialização primária e socialização 

secundária, levando em consideração a compreensão da sociedade como processo dialético 

em curso a partir de três momentos: exteriorização, objetivação e interiorização. 

A dimensão política da identidade é então compreendida na construção de 

personagens coletivas e na imposição de atributos, e, ao mesmo tempo, na existência da 

articulação singular e autônoma das diversas personagens encarnadas pelo sujeito ao longo 

da vida. Assim sendo, é fundamental compreender que “para entendermos a identidade, 

precisamos entender o próprio processo de produção da identidade” (CIAMPA, 1987/2005 

p. 165). 

É na articulação com esses apontamentos teóricos que examinamos a construção da 

identidade de João Nery (2019), protagonista da narrativa autobiográfica aqui elencada. 

Consideramos os eventos importantes concernente as interações do período de sua infância, 

correspondendo ao processo de interiorização de valores e perspectivas de mundo. A 

socialização primária, carregada de afetos e responsável por inserir João Nery no processo 

de humanização, é repleta de imposições do “universo” socialmente aceito, impedindo-o 

alcançar certa autonomia na assunção de sua própria imagem. A defasagem entre 

autoimagem e imposição de certa política de identidade nega determinado movimento à 

identidade de João Nery, culminando em forças alienantes, pressupondo uma vida de 

mesmice a si imposta. Contudo, o personagem, dentro de específicas experimentações, 

relações sociais díspares, encontra certa possibilidade de movimento e (re)elabora sua 

maneira de se apresentar ao mundo. Nas brincadeiras de infância que o permitem 

performatizar homem, Joana se vê João. No namoro com uma mulher, socialização 

secundária, que o reconhece homem, e outrora pai, João Nery se vê como um homem outro, 

que não necessariamente precisa se submeter a procedimentos invasivos para rearranjar sua 

“anatomia”. Vestimentas, viagens e encontros com elementos para fomentar novas 

perspectivas a João Nery, desta forma implicando certo processo emancipatório, 

transformação de sua consciência, construção de si. Há uma recusa por verdades 

cristalizadas que incutem fatalidade ao seu destino. Sua identidade transita, é Nery e a 

transidentidade. 
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4. Considerações finais 

A leitura qualitativa da identidade compreende uma totalidade a ser examinada em 

sua articulação orgânica dos diferentes elementos e processos de socialização. A análise de 

narrativa de vida considera que o indivíduo conserva em sua consciência/memória os 

eventos significativos que protagonizam a construção de sua identidade. A “escuta” de uma 

narrativa de vida é procedimento que potencializa a importância da “voz”, legitimando a 

autonomia de se poder contar sua própria história e subsidiando uma análise profunda de sua 

identidade.  

Até o presente momento, construímos uma narrativa da narrativa de João Nery, 

preservando a perspectiva do personagem e ao mesmo tempo sintetizando os elementos mais 

relevantes de sua história. Nesta segunda narrativa, que tende a ser representativa do todo, 

começamos nossa análise. Nesse início de análise, vemos uma luta para construção de sua 

própria imagem em meio a tensão entre políticas de identidade marcadas pelo sexo numa 

perspectiva biológica-anatômica. No jogo de relações sociais, reconhecer e ser reconhecido 

são elementos fundamentais para dar motricidade a sua identidade em busca de uma 

realidade mais humanizada. Estigmas lhe geram alienação, corrompem seu movimento. 

Acolhimento e reconhecimento fomentam sua emancipação. 

Descritores como; gênero; sexo; transexualidade; nos ajudam na busca por 

bibliografia em banco de dados virtuais – não se trata de um exame bibliográfico exaustivo – 

para ampliarmos nossa perspectiva teórica a respeito do tema de nosso estudo. Contudo, 

privilegiamos a identidade enquanto conceito, pensando sua dinâmica no mundo das 

relações sociais, assim, pautados no trabalho de Ciampa (1987; 1989/2005) compreendemos 

que a identidade pessoal é um fenômeno singular não generalizável e devidamente 

importante para compreendermos o funcionamento da estrutura social historicamente 

construída. Na identidade encontramos a voz do Eu que está em dialética com o mundo em 

busca de certa autonomia. Se há forças sociais ali materializadas, deparamo-nos com o 

inacabamento da identidade e do mundo.  

Por se tratar de um trabalho de conclusão de curso que está em andamento 

atualmente, nossos resultados são parciais. Idas e voltas no/com objeto de análise ainda nos 

empreende polir a revisão bibliográfica. Consideramos que ainda estamos no estágio inicial 

da análise da identidade de João Nery. A previsão para a finalização desta pesquisa é para o 
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final do segundo semestre de 2022. Assim, no tópico “resultados e discussão” trouxemos 

apenas alguns dos resultados de análise. 
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Resumo: a pandemia de covid-19 trouxe diversas dificuldades no país, entre elas a saúde 

mental da população que também foi afetada, seja nos impactos das medidas de isolamento 

social, como na procura de auxílio profissional público e/ou particular. O objetivo desse 

estudo é averiguar os indicadores de saúde mental da população de Campo Grande – Mato 

Grosso do Sul, frente ao momento de vacinação na prevenção da Covid-19. Sendo um 

estudo transversal e correlacional, se tratando de um recorte específico em um período de 

tempo, onde participaram o público atendido nas Unidades Básicas de Saúde no município. 

Espera-se analisar se houve incidências de transtornos mentais na população parcialmente 

ou completamente imunizada da Covid-19. 

Palavras-chave: Saúde Mental; Pandemia; Covid-19. 

 

1. Introdução 

 A saúde mental está sendo observada atentamente nos dias atuais por conta da pandemia de 

Covid-19, instituições renomadas de educação e pesquisa vêm colocando o tema em pauta, 

junto com os órgãos governamentais na criação de planos de ação para diminuir os impactos 

causados pelas medidas de prevenção da propagação do vírus. O surto iniciou na China em 

dezembro de 2019 e se alastrou rapidamente pelo globo, Duarte et. al (2020) diz que no 

Brasil o primeiro caso da doença foi notificado em 25 de Fevereiro de 2020 e desde então 

foram vários picos de casos confirmados, variantes e óbitos em decorrência da doença. 

Conforme descrito por Cristaldo e Brandão (2021) o Ministério da Saúde iniciou a 

disponibilização do primeiro lote de vacinas em 19/01/2021, a partir dessa data iniciou-se a 
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campanha em todos os estados brasileiros, gerando assim uma expectativa de flexibilização 

das medidas restritivas. 

 

2. Metodologia 

É um estudo transversal e correlacional, se tratando de um recorte específico em 

um período de tempo, desenvolvido após levantamento de dados de pesquisa de diversos 

autores sobre o tema onde, até o momento, utilizou-se de mais de 10 artigos científicos de 

variados autores, nacionais e internacionais. Onde participam o público geral das Unidades 

Básicas de Saúde do município de Campo Grande – MS, sendo aplicados os seguintes 

instrumentos: questionário sociodemográfico e o Self-Report Questionnaire, desenvolvido 

pela OMS. Os critérios de inclusão são: a) ter 18 anos de idade; b) saber ler e escrever; c) 

estar residindo em Campo Grande – MS atualmente; d) ter tomado ao menos a primeira dose 

da vacina contra a Covid-19. Não sendo previstos critérios de exclusão para esse estudo, 

haja vista, que podem participar da pesquisa usuários do Sistema Único de Saúde que já 

receberam no mínimo uma dose da vacina. 

A pesquisa de campo será aplicada em postos de saúde distribuídos pelas diferentes 

regiões de Campo Grande – MS, seguindo as orientações da lei 580/2018 e os participantes 

que necessitarem, receberão amparo do Núcleo de Psicologia da referida instituição de 

ensino. A secretaria municipal de saúde já aprovou o projeto e data de início do cronograma 

de coleta das amostras é de 07/02/2022 a 01/04/2022, sendo que no final irá ser feita uma 

análise de dados dos resultados gerais, comparação de grupos e a média da população 

estudada. Essa pesquisa é parte de um projeto maior intitulado “A Pandemia da Covid-19 e 

Seus Impactos na Saúde Mental do Povo Brasileiro” em parceria com o programa de 

doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com os pesquisadores 

Dra. Clarissa Marceli Trentini, coordenadora do projeto e Me. Michael Quadros Duarte.  

O estudo foi submetido à comissão de Ética em Pesquisa (CONEP), sendo 

aprovado sob o número do CAAE: 30114520.1.0000 e o parecer 5131403 que inclui os 

pesquisadores do Centro Universitário Unigran Capital, Campo Grande – MS.  

 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos até o momento são decorrentes de levantamento 

bibliográfico, que tem como objetivo servir de base para a pesquisa em questão. 
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Segundo Schimidt et al. (2020, p.1) “A pandemia do novo coronavírus é a maior 

emergência de saúde pública que a comunidade internacional enfrenta em décadas”, tendo 

como origem e primeiro epicentro da doença a cidade de Wuhan, China, e se espalhando 

pelo mundo rapidamente, fazendo com que a OMS considerasse como pandemia em abril de 

2020 (SCHMIDT et al., 2020, GARRIDO; RODRIGUES, 2020). No contexto dessa 

pandemia onde, com a crescente atenção voltada para questões emocionais dos cidadãos e 

impactos psicológicos, e não apenas da saúde fisiológica, diversas pesquisas relacionadas ao 

tema vêm surgindo, demostrando um aumento nas taxas de transtornos mentais e nas 

chances de se desenvolverem os mesmos, sendo que as chances de uma pessoa estar no 

grupo de risco de transtornos mentais menores são elevadas a 62% para indivíduos que se 

enquadram como grupo de risco para a Covid-19 (DUARTE, et al., 2020, ZWIELEWSKI et 

al., 2020, NABUCO et al., 2021). 

Segundo Constituição (1988, Art. 196) “A saúde é direito de todos e dever do 

estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Neste sentido, observa-se a responsabilidade e 

autoridade, por parte do estado em proporcionar a saúde a toda população em território 

nacional, mediante políticas adotadas sendo que, atualmente, entende-se o conceito de saúde 

não mais como ausência de doença, mas como o bem estar físico e psíquico das pessoas 

como indivíduo e coletividade. Portanto, faz-se necessário o combate e prevenção, não 

somente no âmbito da pandemia da Covid-19, como também dos possíveis impactos 

negativos sobre a saúde mental, tornando-se, assim, uma questão de saúde pública. Em 2020 

a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Ministério da Saúde lançaram uma série de cartilhas 

de apoio chamada de “Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia Covid-19: 

Recomendações para gestores” que serve de base para o tema no país e auxílio na 

implantação de políticas de enfrentamento  e apoio a saúde mental da população, servindo 

de norte para gestores estaduais e municipais.  

 Entre março e agosto de 2020 foram observados cerca de 28% a menos de 

consultas ambulatoriais em saúde mental, e que em casos de emergências houve um 

aumento de 36%  comparado ao período anterior à pandemia no Brasil, Ornel (2021). Já um 

estudo após a vacinação no exterior concluiu que receber a primeira dose da vacina de 

Covid-19, resulta em melhoras na saúde mental, Perez-Arce (2021). Vislumbrando que para 
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os devidos enfrentamentos de maneira assertiva e em tempo hábil é preciso realizar novos 

estudos sobre os impactos da Covid-19, para que auxilie na criação de estratégias eficazes 

no campo da saúde pública e coletiva, Dantas (2021). E, em meio a esse cenário, se faz 

necessário o incentivo e disposição à confecção de novos estudos para análise de dados 

psicossociais dos indivíduos (NABUCO et. Al., 2021). Mostrando que a ciência está unida 

em busca de soluções para esse momento que está marcando a história. 

  

4. Considerações finais 

Até o momento, ao decorrer da pesquisa realizada no Rio Grande do Sul, observou-

se através de uma análise estatística descritiva, onde os maiores indicadores de risco de 

transtornos mentais leves foram sexo, onde as mulheres apresentavam maiores chances, no 

contexto de pandemia, diagnóstico prévio para transtornos mentais e idade.     

Ao final dessa etapa do estudo espera-se identificar se esses fatores anteriores 

impactaram na saúde mental da população do município de Campo Grande – MS, na 

finalidade de levar o debate para o campo nacional e auxiliar na criação de políticas públicas 

voltadas para a saúde mental.  
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UM PASSADO QUE NÃO PASSOU: O ITINERÁRIO DE UMA 

OPRESSÃO SOFISTICADA 

Eixo X:  Psicologia, ciência e ideologia: diálogos, críticas e distanciamentos; 

Autor: Lucas Passos de Moura 

Co-autora: Drª. Priscilla Melo Ribeiro 

 

Resumo: Este trabalho consiste na apresentação de uma parcela dos dados gerados com a 

pesquisa “Retratos do ‘não-lugar’: um estudo crítico em Lima Barreto”, tendo como 

principal tema a atualidade da barbárie no racismo. Procuramos, assim, expor como o 

racismo surgiu no Brasil acompanhando as demandas da dominação colonial e como este 

mudou ao longo dos séculos, sempre alinhado às demandas das classes dominantes. 

Reconhecemos, assim, nesta opressão sofisticada, que inclusive recebeu a alcunha de 

científica, um passado intencionado no presente, um passado que não passou, que continua 

atuando e perpetuando a barbárie frente à civilização. 

Palavras-chave: Colonialismo. Ideologia racista. Racismo científico. Walter Benjamin. 

 

1. Introdução 

Esta apresentação exibirá uma parte dos dados gerados do plano de trabalho 

“Retratos do ‘não-lugar’: um estudo crítico em Lima Barreto”, integrante do projeto de 

pesquisa “Narrativas marginais: interfaces entre psicanálise e literatura” (LIMA, 2020). 

Dessa maneira, a exposição atual consiste no resultado de uma revisão bibliográfica de 

material teórico acerca de dois principais temas: “racismo” e “colonialismo”, tendo como 

centro da discussão a possibilidade de entender como o racismo, sendo uma forma 

sofisticada de opressão do Sistema Capitalista, modificou-se desde o seu gérmen na Europa 

colonialista do século XV até o presente. Assim, procuramos evidenciar, com a produção de 

autores críticos ao colonialismo, como esta opressão sofisticada permanece na atualidade, 

evidenciando um passado que não passou, um passado que precisa ser elaborado 

coletivamente.  
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2. Metodologia  

 A elaboração do presente trabalho, exposição de dados gerados com a pesquisa, 

passou pelas respectivas etapas: 

1.  Uma revisão dos textos benjaminianos e de comentadores contemporâneos que 

tratassem da temática do esquecimento e da crítica da História; 

2. Estudo de críticas ao colonialismo e ao racismo, recorrendo a autores como: Frantz 

Fanon, Lélia Gonzalez e Kabengele Munanga, para, assim, compreendermos as 

críticas já existentes ao racismo. 

3. Articulação dos dados gerados com a leitura dos textos nos dois momentos 

anteriores; 

4. Elaboração da crítica e das possibilidades de caráter emancipatório quanto à 

psicologia; 

O banco de dados consistiu na obra dos autores supracitados, na bibliografia 

recomendada pela orientadora e na consulta através das plataformas digitais (Scielo, Pepsic 

e Repositórios Digitais de Teses e Dissertações).  

 

3. Resultados e Discussão 

A crítica de Benjamin à Modernidade nos possibilita entender como se deu a 

gênese e o crescimento de fenômenos que tiveram e ainda têm um papel central no nosso 

cotidiano. O que hoje vemos com tanto horror nas falas de líderes de extrema direita, por 

exemplo, e que causa ojeriza por demonstrar o fascismo cru e sem enfeites é algo que 

preocupou o teórico. Esta preocupação foi o que o moveu a escrever, por exemplo, as Teses 

sobre o conceito da história, seu último trabalho redigido enquanto fugia da ameaça nazista 

(BENJAMIN, 1942/2012; LÖWY, 1981/2020b). Demonstrando a origem do fascismo na 

ideologia do progresso e do evolucionismo difundida no início do século XX, estes trabalhos 

específicos de Benjamin nos ajudam a compreender o desenvolvimento e fortalecimento 

deste fenômeno inclusive na atualidade.  

Remetendo à possibilidade frequente de catástrofe e barbárie no presente, Löwy 

(2019) realça o aviso de incêndio que Benjamin lança, apontando para a incontornável e 

ininterrupta luta contra o fascismo. Para o teórico, este embate é algo que não se separa do 

nosso cotidiano, tendo a sua expressão em diversos níveis e diversas maneiras. Esta 

oposição insistente entre a civilização e a barbárie aponta para a atualidade de modelos de 
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opressão como o racismo e o nazismo, cuja atualização e permanência ao longo do tempo 

remeteria ao passado intencionado no presente e tornaria perceptível as suas raízes situadas 

em um mesmo ethos.  

Este, por sua vez, concerne a um em que a exaltação da técnica e a sua admissão 

como passível de evolução inexorável lançou a base para o seguimento de todo um 

raciocínio desumanizador. Löwy (1988/2020) e Rampim (2018) realçam que a incorporação 

de um mito do progresso aos ideais culturais e científicos da Europa no final do século XIX 

e início do XX possibilitou o surgimento da ideia ilusória de que era possível alcançar um 

maior desenvolvimento humano e civilizatório através do aprimoramento da técnica. 

Juntamente a isso, criou-se também categorias do que passou a ser considerado como 

humano e o que não seria e, com o avanço do Sistema Capitalista e da dominação colonial, o 

humano passou a ser o branco europeu, enquanto todos os outros povos passaram a ser 

considerados primitivos (FANON, 1952/2020). Este processo de subjugação, ainda, 

indicaria para o que Benjamin (1937/2016; 1942/2012) identificou como a transmissão de 

um legado dos vencedores, daqueles que mantém a vitória no turno e que devastariam os 

oprimidos, uma vez que toda exaltação e celebração de uma conquista civilizatória teria 

também uma ligação com a violência bárbara.  

Por isso, na esteira das considerações de Benjamin (1937/2016; 1942/2012), 

compreendemos que todo os monumentos erigidos, principalmente em países como o Brasil, 

exaltando a cultura imperialista europeia foram, sobretudo, construídos às custas de povos 

colonizados, exterminados e silenciados (GONZALEZ, 2020; FANON, 1959/2021). Este 

processo operou segundo uma lógica de dominação a fim de apagar a história destes povos e 

de aliená-los de sua condição humana (FANON, 1952/2020; MOURA, 1993/2020). A 

dominação violenta marcada pelo imperialismo de mercado — que tomou as terras, os 

recursos e os humanos escravizados, e o histórico — pela composição de um homem não 

histórico, sem documentos escritos, formou a condicional de um complexo modelo de 

domínio (MUNANGA, 1986/2020). Para que este modelo colonialista funcionasse, foi 

necessário uma série de crenças e ações que justificavam, cientificamente inclusive, a 

barbárie do sequestro em África e da escravização nas colônias, mas que apenas 

acompanhavam as demandas produzidas pela progressão das relações entre colônia e 

metrópole. 

 Nesta época do começo das expedições do século XV, a superioridade branca e a 

https://www.google.com/search?safe=active&bih=828&biw=1229&rlz=1C1ASUM_enBR893BR893&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00ZME3vivJ7y-9Or4Dw1ljnWVjAug:1613151469916&q=faculdade+de+educa%C3%A7%C3%A3o+-+ufg+telefone&ludocid=719938572529962908&sa=X&ved=2ahUKEwic49TC8eTuAhWYE7kGHQmlC5wQ6BMwIXoECCQQAg
mailto:(62)3209-6202
https://fe.ufg.br/


290 

 

 

             Faculdade de Educação -Universidade Federal de Goiás  

      R. 235, 307 - Setor Leste Universitário CEP: 74605-050 Goiânia – Goiás 

      Telefone:(62)3209-6202/e-mail:secretariagraduacaofeufg@gmail.com  

Site: https://fe.ufg.br/ 

condição do negro como bárbaro e selvagem eram confirmadas dogmaticamente, tornando-

se “axiomas indiscutíveis”, afirma Munanga (1986/2020, p. 25). Além disso, foi neste 

momento, por meio de descrições exageradas das diferenças físicas encontradas entre os 

povos africanos e os europeus, que se construiu a estereotípica imagem do negro. Criava-se, 

assim, a raça negra2. Para Munanga (1986/2020), a junção desta visão estereotipada à crença 

religiosa difundida pela Igreja católica endossou a posição do negro na escala evolutiva 

como inferior ao branco (p. 25). Foram estas crenças que condicionaram, por exemplo, a 

prática da escravidão, alegando a impossibilidade de salvar os negros para além da alma, 

tendo como única saída o uso dos corpos amaldiçoados para o trabalho. Mesmo com o 

avanço do Iluminismo, que prometia libertar os humanos dos mitos, essa imagem não foi 

destruída; ao contrário, como Munanga (1986/2020) percebe, essa imagem foi consolidada. 

Novamente, apontamos para a criação de um “conceito da perfectibilidade humana” que 

pressupunha um “progresso”, sendo que o negro estava “nas antípodas da humanidade, fora 

do circuito histórico e do caminho do desenvolvimento” (MUNANGA, 1986/2020, p. 27). 

No século XIX, com a apropriação do trabalho de intelectuais como Marx, Darwin 

e Gobineau, Munanga (1986/2020) destaca que houve o crescimento de duas correntes de 

pensamento quanto aos povos que não eram europeus: (a) a evolucionista — que acreditava 

que estes percorreriam um itinerário semelhante ao do encontrado nos dos povos da Europa 

e que estavam, dessa maneira atrasados; e (b) a racista — que acreditava que os humanos 

tinham seus destinos traçados a partir da sua raça. O autor ainda ressalta que, com a 

influência destes pensamentos, o “racismo científico foi de certo modo institucionalizado” 

(p. 30) e, por meio desta explicação dita científica, esconderam-se “os objetivos econômicos 

e imperialistas da empresa colonial” (p. 30). Assim, nos parece que chegamos a um 

panorama intelectual que sustentou, posteriormente, o fortalecimento do fascismo e do 

nazismo no final do século XIX e início do século XX. Essas raízes supostamente científicas 

embasaram a ideia de progresso que também considerava a raça não ariana um retrocesso e 

alvo a ser eliminado, como percebido nos discursos de Hitler. Losurdo (2015/2017, p. 257) 

ainda aponta que Rosenberg, teórico oficial do 3º Reich, teria celebrado o regime de 

segregação racial dos EUA: “Não há dúvida, o regime da white supremacy inspirou 

profundamente o nazismo e o Terceiro Reich”.  

                                                
2  Neste trabalho, compreendemos o termo raça como uma criação pseudocientífica a fim de manter os 

interesses da classe dominante, sendo, desta maneira, uma ideologia. 
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Este legado que assumiu ares científicos no século XIX e XX, mas que não passava 

de uma justificativa desumanizadora, penetrou as terras brasileiras e teve grande difusão 

entre os pensadores deste período. Um desses, que ainda é referenciado como o pioneiro em 

estudos étnicos aqui no Brasil, foi Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906). Rodrigues foi 

um médico brasileiro que atuou intensamente na área dos estudos raciais, tendo influência 

de criminalistas italianos como Lombroso, Garófalo e Ferri (RODRIGUES, 2015). Em seus 

trabalhos acerca dos “mistérios da mente e do espírito dos negros brasileiros”, como ele 

próprio afirma (RODRIGUES, 2015, p. 1119), há o empreendimento de um exaustivo 

diagnóstico cientificista, em que o biológico predominaria sobre outros aspectos, apontando 

para a inferioridade da raça negra. Tendo contato com os autores mais populares da época, 

sua produção atravessa diversas áreas, passando pela medicina e não se restringindo só a ela, 

frequentemente se ancorando em pensadores higienistas como Spencer e Le Bon.  

Semelhantemente, como Munanga (1986/2020) ressalta que a perspectiva científica 

foi e ainda é utilizada como instrumento de opressão para justificar o massacre e para a 

alienação dos povos colonizados durante todos estes séculos de opressão. Em nome da 

técnica, civilizações inteiras foram animalizadas, lançadas no lugar de bárbaras. A 

impossibilidade de encarar a técnica e a ciência como “neutras” é algo que Benjamin 

(1937/2016, p. 135) já predizia: “a técnica não é uma pura manifestação das ciências da 

natureza, é também uma manifestação histórica”. Por isso, é indispensável ressaltarmos a 

existência e influência de autores como Nina Rodrigues na chegada da ciência moderna aqui 

no Brasil (principalmente a Medicina, a Psicologia e a Psiquiatria), pois estes tiveram 

extrema importância para o desenvolvimento de práticas higienistas. Cabe ressaltar que 

Rodrigues foi titular na cátedra de Medicina Legal e, junto de Juliano Moreira e Alfredo 

Britto, fundou e foi presidente da Sociedade de Medicina Legal da Bahia (RODRIGUES, 

2015).  

Entretanto, Munanga (1986/2020) percebe que este raciocínio desumanizador foi 

muito questionado após o desfecho da Segunda Guerra Mundial em 1945. Essa crença do 

desenvolvimento absoluto e da missão salvadora da ciência foi estremecida. A partir da 

segunda metade do século XX, houve uma diferenciação deste racismo científico, que tanto 

se desenvolveu e se aproximou do fascismo e do nazismo, para outras formas de sua 

manifestação. Percebemos, assim, que o racismo se modifica, acompanhando as demandas 

da classe dominante e criando artifícios refinados para se manter, não se desprendendo de 
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suas raízes e de sua finalidade.  

4. Considerações finais 

Benjamin (1942/2012), nas Teses sobre o conceito da história, assevera sobre o 

perigo que existe no passado que não foi elaborado coletivamente, desligado de suas 

conexões. Preso pela tradição dos vencedores, este teria um caráter redentor — capaz de 

destruir toda a lógica que permanece no presente, dominando e oprimindo. Observando o 

itinerário de formação do racismo e como este tem raízes profundas no nosso passado 

colonialista, reconhecemos a necessidade de escancarar essas contradições que marcam, 

mesmo, a formação do nosso contexto social e histórico. Diante deste cenário, seria 

necessário empreender uma leitura crítica do presente, lançando o olhar para o passado que 

não passou. Esta leitura, aliás, seria necessária para pensarmos na implicação deste passado 

com ciências que foram, terminantemente, influenciadas por uma ideologia racista — 

ciências como a própria psicologia, cuja chegada em território brasileiro se deu através de 

teóricos racistas como Nina Rodrigues. Por fim, expomos como a criação da raça negra que 

abordamos aqui revela inúmeras contradições que ainda se estendem no presente, e explicita 

o passado oprimido que ainda não foi elaborado, que não foi trabalhado. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UM ESTUDO 

NETNOGRÁFICO NO INSTAGRAM 

Eixo 3: Psicologia, vulnerabilidade e direitos humanos: possibilidades para o 

rompimento do silêncio 

Autor(a): Letícia Kelly Ferreira Pereira 

Co-autores(as): Deborah Maria Moura da Silva; Emanuely Rocha de Carvalho 

Cavalcanti; Teresa Cristina Galdino Luiz.  

 

Resumo: O presente trabalho objetivou debater sobre a violência contra a mulher e entender 

como as mídias sociais, em especial o Instagram, utilizam desse meio para abordar o tema e 

incentivar as vítimas a denunciarem. A pesquisa foi iniciada no dia 22 de março de 2021 e 

finalizada em 07 de maio de 2021, ao todo, foram 20 observações em 11 perfis selecionados. 

Das cinco violências existentes, percebeu-se que a violência psicológica dentro de um 

relacionamento abusivo era a mais presente entre as mulheres. Concluiu-se que a maioria 

das mulheres permaneciam em relações abusivas e se submetiam a algum tipo de violência 

por não saberem de fato o que era abuso, e nem tinham conhecimento dos diversos tipos de 

violência que existem, pois muitas só conheciam a violência física, devido a isso, 

continuavam aceitando abusos sem nem se dar conta. 

Palavras-chave: Violência contra a mulher. Instagram. Denúncias. 

 

1. Introdução 

A violência, em si, não é algo novo no século XXI, desde os primórdios existem 

violências entre as culturas e especificamente contra as minorias — geralmente divididas em 

etnias, religião e gênero. A violência contra as mulheres, que é o foco deste trabalho, é 

considerada um problema de saúde pública e de violação dos direitos humanos, conforme a 

Organização Mundial de Saúde em 1990 (BEM, 2017) e pela Declaração das Nações Unidas 

sobre a Eliminação da Violência Contra as Mulheres durante a Conferência Mundial sobre 

Direitos Humanos em 1993, respectivamente. Assim como a Lei Maria da Penha — 

11.340/2006 — também classifica desta forma. Porém, o que infelizmente ainda acontece é 

que as violências são tratadas como algo pessoal da mulher, uma vez que a maioria dos atos 

violentos são praticados por seu parceiro íntimo e no ambiente doméstico, podendo 
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manifestar-se de diferentes maneiras — violência física, psicológica, moral, patrimonial e/ou 

sexual (FERNANDES, CERQUEIRA, ARAÚJO; 2017). 

Diante disso, faz-se necessário debater sobre a temática como uma forma de 

esclarecimento, propagação de informações e principalmente, incentivo às mulheres que 

sofrem qualquer tipo de violência, a denunciarem e ter o conhecimento que serão 

amparadas, caso a denúncia ocorra. Partindo do questionamento: quais estratégias os perfis 

do Instagram usam para abordar o assunto? O presente trabalho tem como objetivo principal 

observar como os perfis do Instagram utilizam das ferramentas dessa rede social para 

discutir sobre a violência contra a mulher, verificando quais conteúdos são discutidos no 

perfil, analisando os métodos utilizados pelo perfil para encorajar as vítimas a denunciarem 

e identificando se alguma usou da rede social para fazer denúncia.  

Contudo, acredita-se que o papel da mídia, em especial as redes sociais, não seja 

apenas de informar à sociedade sobre essa problemática, mas ser também um instrumento a 

ser utilizado como ponto de partida para a criação de estratégias de enfrentamento em 

combate à violência contra a mulher, com o objetivo de amparar, acolher e auxiliá-las a 

realizar denúncias. Desta forma, não reforçando o ditado popular “em briga de marido e 

mulher, ninguém mete a colher” (FERNANDES, CERQUEIRA, ARAÚJO; 2017). 

2. Metodologia 

Tendo como base o que Oliveira (2018) apresenta em suas técnicas de coleta 

adotadas, para a realização de seu estudo, a netnografia e formas de observação participante 

na aplicação Instagram permitem uma análise iconográfica das imagens, verificando quais 

temas são abordados nos perfis. Como Silva Junior (2018) destaca, “as redes sociais digitais 

fazem parte das relações sociais, pois são produtoras de novas formas de relações, de novas 

dinâmicas, de novos sentidos, de novas linguagens.” O autor comenta também sobre o 

Instagram, que é um ambiente capaz de modificar, produzir, e ressignificar valores sociais; e 

é partindo dessa premissa que ele foi escolhido para a realização da pesquisa. 

O Instagram se destaca por ser uma plataforma baseada em imagens, com muito 

estímulo visual, e isso tem o objetivo de agregar pessoas, fazer com que elas se aproximem e 

compartilhem momentos entre si; sendo assim, também pode ser utilizado para a propagação 

de informações sobre a violência contra a mulher.  

Foram escolhidos nove perfis, de acordo com uma pesquisa realizada na aba de 
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“pesquisar” no Instagram, onde o critério de seleção foi de perfis com mais de 1.500 

seguidores, descrição sobre o que o perfil aborda e o user (nome do usuário) se aproximasse 

do termo “violência contra a mulher”. Entretanto, durante as observações foram adicionados 

mais dois perfis por questão de falta de conteúdos em dois perfis escolhidos anteriormente, 

totalizando onze perfis observados. Buscou-se as principais teorias na base de dados BDTD, 

usando o critério de seleção para o conteúdo dos resumos dos trabalhos, que mais se 

aproximassem da temática. 

A equipe se organizou em duplas, montando um cronograma para em dias 

determinados e alternados, observar os perfis por um tempo de 1hora, seja manhã, tarde ou 

noite. Foi identificado como os perfis utilizam das ferramentas do Instagram para debater 

sobre a violência contra a mulher. A pesquisa foi desenvolvida de maneira detalhada, tendo 

bastante atenção a todos os detalhes visíveis nos perfis, observando com bastante foco os 

comentários postados nas publicações feitas, pois é onde se encontra a opinião do público 

como também alguns poucos relatos de experiências vividas. As integrantes do grupo 

construíram diários de campo, prezando principalmente pela troca de observações, 

compartilhando com todas do grupo suas opiniões e impressões. 

  

3. Resultados e Discussão 

A pesquisa foi iniciada no dia 22 de março de 2021, e finalizada dia 07 de maio do 

mesmo ano, observando as publicações feitas nos perfis a partir do dia 8 de março, 

propositalmente, por ser o dia internacional da mulher, e foram construídas cerca de 20 

observações. Os perfis escolhidos foram: @appmeteacolher; @colheresdeouro; 

@abusoemocionalnuncamais;@vamosmulherar; @diariodeumr.a.; @justiceirasoficial; 

@campanhasinalvermelho;@oamornãofazmal;@umsocorroameianoite;@sentinelasdelas e 

@contraviolenciacontramulher.   

De acordo com as observações, percebe-se que todos os perfis usam de formas 

diferentes para no fim cumprirem um mesmo objetivo: ajudar cada vez mais mulheres que 

sofreram de algum tipo de violência, a buscarem novos significados para suas vidas, 

compartilhando informações para que as mulheres saibam que serão amparadas em casos de 

denúncias. As estratégias que os perfis mais utilizam para abordar o tema violência contra a 

mulher, são principalmente publicações com artes, frases motivacionais, posts informativos 

com orientações e esclarecimentos sobre o assunto em questão, e demais temas que o 
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englobam. Para discutir sobre a violência contra a mulher, os perfis utilizam principalmente 

de imagens com arte, pouco usam das outras ferramentas do Instagram. 

Os conteúdos que fazem parte do universo feminino e foram bastante abordados 

pelos perfis são: autoestima, os cinco tipos de violência (física, psicológica, patrimonial, 

moral e sexual), oferta de atendimento psicológico, pessoas narcisistas/narcisismo, lei Maria 

da Penha, feminicídio, dia internacional da mulher, feminismo, amor-próprio, e 

autoconhecimento. Além desses, os que mais chamaram atenção foram relacionamento 

abusivo e violência psicológica, pois todas as integrantes identificaram em suas observações, 

registraram em seus diários de campos, e compartilharam entre si suas opiniões.  

A violência psicológica, que foi um dos temas mais presentes nas observações, está 

bastante presente em relações de cunho abusivo, onde o intuito do agressor (partindo do fato 

de que a maioria das vítimas são mulheres) é diminuir a autoestima e a autonomia da 

companheira. E isso começa de forma sutil, quase imperceptível, pois o afeto, o amor e o 

controle estão todos emaranhados na cabeça da mulher, sendo mais difícil (para algumas) 

distinguir o que é cuidado do que é controle. Ainda hoje, infelizmente, muitas mulheres não 

conseguem identificar o que de fato é a violência psicológica, deixando passar os sinais e 

relevando tais comportamentos do abusador, mantendo então a relação abusiva 

(FERNANDES; CERQUEIRA; ARAÚJO, 2017). 

Levando em conta todo esse sofrimento que permeia a mulher, é comum pensar e 

agir em prol da separação desse casal e tentar alertar essa mulher sobre sua própria 

condição, tendo a esperança de que ela saia desse ciclo violento. Mas e quando a mulher não 

sai disso? Ou melhor, e quando ela não consegue sair? É fato que, infelizmente, uma grande 

quantidade de mulheres ainda (sobre)vivem a essas situações, onde não é viável especificar 

e nem generalizar os motivos, mas que existem alguns fatores envolvidos como a 

dependência financeira e a dependência emocional (FERNANDES; CERQUEIRA; 

ARAÚJO, 2017). 

 O Brasil é o quinto país, de uma lista de 83 nações, em que mais ocorrem 

assassinatos de mulheres (feminicídios), com um índice de 4,8 assassinatos em cada 100 mil 

mulheres. Chama atenção, principalmente, a violência psicológica, devido à sua 

invisibilidade social. Tanto a sociedade em geral, como o agressor, a família e, até mesmo, a 

própria mulher agredida minimizam e ignoram esse tipo de violência, mas apesar dessa 

“invisibilidade” e da naturalização da violência psicológica, esta forma de violência causa 
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grande sofrimento e danos psíquicos, muitas vezes irreparáveis (FONTES, 2017). 

 Foi identificado que cada perfil escolhido utiliza métodos diferentes para 

encorajar as mulheres em situação de violência a denunciarem, ofertando informações de 

onde conseguir ajuda, seja com dicas de aplicativos, link’s de atendimentos multidisciplinar, 

divulgação sobre a Delegacia de Defesa da Mulher e os números 180 (central de 

atendimento à mulher), 190 (política militar) e 100 (direitos humanos), e campanhas que 

buscam incentivar as vítimas de violência doméstica a denunciarem agressões. 

Por fim, além de perfis específicos que abordam a violência contra a mulher e de 

preservar a identidade de quem utilizou os comentários para relatar experiências de 

violências, também se destacam dois casos públicos nacionais de blogueiras que utilizaram 

seu Instagram pessoal para denunciar que foram violentadas. Desta forma, a seguir são 

detalhados os casos e os nomes das vítimas, enfatizando o quão poderoso e desafiador é o 

ciberespaço. 

No dia 20 de maio de 2019, Mari Ferrer fez uma publicação em seu Instagram, 

relatando que no dia 15 de dezembro de 2018, foi estuprada em um Beach Club, que estava 

a trabalho, por um desconhecido em Florianópolis/Santa Catarina, onde foi drogada e 

violentada (ainda virgem) pelo criminoso. A blogueira também relata sua dificuldade de 

alcançar justiça, pois em seu processo há algumas incoerências; alega que o seu caso tem 

sido manipulado pelas autoridades, pedindo sigilo, para proteger apenas o estuprador, por 

ele ser um homem de “poder e dinheiro”; além da defesa manipular fotos da blogueira, a fim 

de justificar que Mari tem uma personalidade narcisista e exibicionista. No dia do crime, 

Mari tentou contato com algumas amigas que estavam com ela no local, mas foi ignorada. 

Ela retrata também os seus danos físicos e psicológicos, que não consegue superar. 

No caso de Kedma Oliveira, ela usou o Instagram como forma de pedir socorro, 

fazendo stories logo após a violência, ainda machucada, chorando e abalada. Esses vídeos 

estão salvos nos destaques de story do seu perfil, intitulado “Justiça”, onde ela conta o que 

aconteceu e aonde. A blogueira sofreu uma agressão por parte do filho do seu namorado, 

dentro da casa dele, onde em vez de defendê-la, seu companheiro a segurou para que ela 

levasse os golpes, e todos que estavam presentes na casa, no momento da agressão, não 

acreditaram nela, ficando do lado do agressor, inclusive uma mulher. Em desespero, Kedma 

se trancou dentro do banheiro e gravou vídeos pedindo ajuda, para que alguém chamasse a 

polícia para um determinado endereço. Kedma teve lesões na cabeça, testa e corte profundo 
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nos lábios, onde levou dois pontos. 

4. Considerações finais 

Diante do que foi observado pelos perfis do Instagram para abordar a temática 

violência contra a mulher, acredita-se ser de muita importância a propagação de informações 

que englobam o tema, devido à ser notado que muitas mulheres permaneciam em relações 

abusivas e se submetiam a algum tipo de violência por não saberem de fato o que era abuso, 

e nem tinham conhecimento dos diversos tipos de violência que existem, pois muitas só 

conheciam a violência física, devido a essa desinformação, continuavam aceitando os 

abusos.  

Tendo sidos alcançados os objetivos deste trabalho, a proposta de intervenção, 

então, é levar o devido conhecimento sobre violência e abuso à adolescentes, como forma de 

prevenir que elas adentrem em relações abusivas e/ou violências em qualquer área de sua 

vida, seja pessoal, profissional ou social. Portanto, faz-se necessário intervir de forma 

orientadora e acolhedora no público escolhido, devido à adolescência ser a fase que iniciam 

os interesses em relacionamentos amorosos, então, quanto mais cedo essas meninas tiverem 

o conhecimento adequado sobre relações, saberão fazer escolhas conscientes para 

desenvolverem relações saudáveis e saberão identificar o que é impróprio numa relação 

interpessoal. 

Costa et al. (2015), defende que as rodas de conversa são “uma intervenção que 

possibilita a discussão, expressão de desejos e desabafos, tendo como resultado as trocas e 

aprendizado”, além de permitir o desenvolvimento de atividades que pontuam a promoção 

da saúde. Com isso, acredita-se que o trabalho em grupo é uma excelente forma de 

construção de conhecimento sobre gênero, violência e relacionamentos.  

Devido a esta pesquisa ser de método Netnográfico, a proposta continuará nesse 

viés de construir rodas de conversas online com reuniões ao vivo, serão duas vezes 

semanais, onde um encontro será mediado por um trio da equipe, e o segundo encontro por 

outro trio, considerando que há seis componentes atualmente. O público-alvo será meninas 

de 12 à 183 anos, com cerca de doze participantes ao total. O grupo terá como objetivo 

                                                

3 Para a realização dos encontros, é necessário um termo de autorização dos pais das adolescentes 

menores de idade.  
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principal atuar de forma preventiva, para que as participantes consigam identificar com 

rapidez os primeiros sinais de violência/abuso que podem sofrer de alguém, seja do seu 

companheiro, namorado, ou até mesmo outra pessoa que tenha algum tipo de relação 

afetiva, e consigam cessar essa relação para que não se prolongue mais. A divulgação das 

rodas de conversa será realizada através das redes sociais, contando com o apoio das escolas 

de ensino fundamental e médio. A cada duas semanas, a equipe fará uma reunião interna 

para discutir sobre as experiências e contribuições para o relatório da disciplina. 
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Apresentações artísticas  

Artista Breve 

apresentação 

Horário Formato da 

apresentação 

Tempo 

estimado da 

apresentação 

Robin 

(@robbit.art; 

https://linktr.ee/t

ocadorobbit;) 

Diretor de 

Videoclipes, 

Fotógrafo, 

Colagista, 

Rapper 

Experimental. 

Acadêmico em 

Direção de Arte 

- UFG 

16/02 - 15:30h 

(intervalo 

cultural) 

Vídeo  10 a 30 minutos 

Dona 

Tereza(https://d

onaterezagaleria

.wixsite.com/art

esalva; 

@terezatattooat) 

Artista 

brasileira, 

goianiense, 

mulher trans, 

skatista, 

fotógrafa, 

pintora, 

desenhista, 

poetisa e 

tatuadora. 

16/02 - 18:00h 

(intervalo 

cultural) 

Vídeo  10 a 30 minutos  

Solar do 

Nascimento 

(@artistaextrov

ertida; Medium; 

@vi.sol.ar) 

Pessoa autista, 

TDAH, trans 

não-binárie, 

bi/pansexual, 

educadore, 

arteira y 

aprendiz de 

macumbeira.  

17/02 - 15:30h 

(intervalo 

cultural) 

Vídeo  10 a 30 minutos 

Rafael Vaz 

(@rafaaelvaz; 

https://linktr.ee/

rafaaelvaz;) 

Poeta e Artista 

Visual. 

17/02 - 18:00h 

(intervalo 

cultural) 

Ao vivo e 

dialogada, com 

o auxílio de 

slides  

40 minutos 

Luz Negra 

(@luznegrarap; 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=w9Q0G8x

G75E; ) 

Mc/Rapper 

Musicoterapeuta 

em Formação 

18/02 - 13:30 

(Fechamento - 

Mostra 

Cultural) 

Show musical 

ao vivo 

30 minutos 
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